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Święty Mikołaj był postacią prawdziwą - 

był jednym z ojców  kościoła,  myślicielem 

i działaczem. Potrafił przezwyciężyć swoje 

słabości i stał się symbolem 

dobroczynności. 

Los tego człowieka pokazuje czym jest 

prawdziwa dobroć oraz że my, ludzie, 

jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele 

dobrego. 

Również u nas – w Ośrodku, 6. Grudnia 

odwiedził nas Święty Mikołaj i Aniołki.  

Święty Mikołaj rozdawał paczki, a wszyscy 

robili sobie z nim zdjęcie. 

Tego samego dnia przyjechała Straż 
Pożarana i mieliśmy ćwiczenia 

przeciwpożarowe.

 
 

BARBÓRKA 
 

Dzień górnika potocznie nazywany 

Barbórką to doroczne święto pracowników 

wszystkich gałęzi przemysłu górniczego 

obchodzone w Polsce w dniu 4 grudnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwent - w wyznaniach chrześcijańskich 

obchodzących uroczyście święto Bożego 

Narodzenia okres 4 tygodni, 

poprzedzających to święto;odpowiednik 

znanych wszystkim religiom okresów 

postnych o charakterze przygotowawczym 

i oczyszczeniowym. 

Tekst przygotowały Magda i Ola 

Tekst napisał Andrzej Czylok 

na podstawie encyklopedii 

tekst napisał Andrzej Czylok 

na podst. encyklopedii 

 

 



 

 

 

Święta Bożego Narodzenia obchodzone są na całym świecie. Wszyscy ludzie składają sobie wówczas 

życzenia, za pomocą kartek Świątecznych, listów, do których wkładają opłatek, a także za pomocą 

środków masowego przekazu tj. SMS lub mailem. 

Często też ludzie składają sobie wizyty w czasie świąt i składają sobie  

życzenia osobiści. Jest to chyba najlepszy zwyczaj – składanie sobie życzeń  

bezpośrednio. 

 

 

Gdy piewsza gwiazdka na niebie zabłyśnie, 

niech Cię aniołek ode mnie uścisnie. 

Na wigilijnym stole opłatek położy 

i w moim imieniu życzenia ci złoży . 
*** 

 

Nim gwiazdka zabłyśnie, 

nim święta przeminą, 

niech ci błogosławi Panienka z Dzieciną. 

Niech się Twoje życie  

w szczęśliwości splata  

dziś, jutro, w Nowy Rok  

i po wszystkie lata! 
 

*** 

 

Dużo śniegu, smacznej rybki, 

lekkiej i niegrożniej chrypki, 

uśmiechu od ucha do ucha  

i pogody ducha! 
 

*** 

 

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach. 

Niesie życzenia w anielskich piórkach, 

w każdą szaparę i w każdy wciska się kąt, 

życząc WESOŁYCH ŚWIĄT. 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

Z okazji tych świąt Bożego Narodzenia 

życzę wam 

głębokich przeżyć duchowych 

i przyjemnych wrażen smakowych. 
 

*** 

 

Święta Bożego Narodzenia 

to czas radości i ukojenia, 

więc niech radość w Tobie zagości, 

a ukojenie twe serce wymości. 
 

*** 

 

By przy Waszym stole oprócz karpia 

i uszek znalazł się dla wędrowca talerz 

i garnuszek. 

Żeby Was szczęście w Nowym Roku nie 

opuszczało i w Waszym domu dobrze się 

działo. 
 

*** 

 

Tradycyjnie jak co roku 

sypią się życzenia wokół. 

Większość życzy świąt obfitych 

i prezentów znakomitych, 

a ja życzę, moi mili, byście święta te 

spędzili tak jak każdy sobie marzy, 

że mu kiedyś się przydarzy. 

Może cicho bez hałasu 

wyjeżdżając gdzieś do lasu, 

może w gronie swoich bliskich,  

jedząc karpia w wspólnej miski, 

może gdzieś tam w ciepłym kraju 

czując się jak Adam w raju,  

może lepiąc gdzieś bałwana,  

jeśli śnieg  popada z rana. 

Może tak jak to lubicie,  

licząc dziury na suficie, 

sami zresztą chyba wiecie, gdzie  najlepiej 

się czujecie. 

Takie dla Was mam życzenia 

w dniu Bożego Narodzenia .

Tekst i życzenia przygotowała Magda; Grafika – Danuta Wołkowycka  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

Bakalie: 

 śliwki suszone 40 dkg bez 

pestek 

 orzechy 20 dkg 

 migdały 1 opakowanie 

 rodzynki 10 dkg 

 morele 30 dkg 

 figi 1 opakowanie 

 piernik 1/2 kg 

 mandarynki 4 szt 

 cytryna do smaku 

 1 słój agrestu litrowy 

 

Sposób przygotowania 

Śliwki zamoczyć, a bakalie pokroić. 

Piernik zamoczyć dzień przed gotowaniem i jak się 

rozmoczy, to dobrze wymieszać wszystkie bakalie, 

pogotować i zalać piernikiem. Zagotować, dodać 

agrest, mandarynki, cukier i cytrynę do smaku. 

Przepisyi grafikę 

przygotowała Ola 

W czasie świąt Bożego Narodzenia w domu rodziny 

Fąfarów śpiewa się  kolędy. 

Małej Małgosi podoba sie kolęda „Wśród Nocnej Ciszy”. 

Niedługo po jej zaśpiewaniu babcia jedząc pieczonego 

zająca mówi: 

- Patrzcie, znalazłam śrut! 

Małgosia pyta: - Mamo ,czy to jest właśnie ten śrut nocnej 

ciszy? 



 

 



 

 

W wigilę Świętego Andrzeja  

spełniona została nadzieja. 

Bodaj się to spełniło co się ongiś wyśniło. 

 

 

29. listopada w naszym Ośrodku odbyła się 

dyskoteka z okazji Andrzejek. Rozpoczął ją 

Dyrektor o godzinie 9.30. Brały w niej udział 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, ŚDŚ 

i opiekunowie.  

 

 

 

W tym roku nie mieliśmy prowadzącego, gdyż te 

imprezy zazwyczaj prowadził pan Piotrek, który 

w czasie tegorocznej imprezy Andrzejkowej, 

wraz z panem Szymonem przygotowywał nową 

pracownię w naszym Ośrodku.  

Sala, w której przebywaliśmy, była pięknie 

ustrojona. Na imprezie pan Stasiu grał i śpiewał 

do piękniej zagranej muzyki. Wszyscy 

tańczyliśmy, a niektóre pary zaskakiwały nas 

swoimi umiejętnościami tanecznymi. Był pociąg 

i kaczuszki. 

Łukasz podczas zabawy robił nam zdjęcia, a pani 

Kasia uczyła Magdę obsługiwać aparat.  

O godzinie 11.00 była przerwa na poczęstunek. 

Składał się on z kompotu, soku, kawy, herbaty i 

ciasta. Wszystko to przygotowała kuchnia pani 

Reginy oraz ŚDS. Przez całą imprezę świetnie 

się bawiliśmy.  

O godzinie 12.30 zakończył ją pan Stasiu. 

 

 

 

 

 

      Tomasz Żerdka    19. listopada 

      Joanna Chmiel   03. grudnia 

Joanna Szczypiórkowska  14. Grudnia 

Dawid Szczotka   15. grudnia 

Mariusz Kaganiec   22. grudnia 

 
Radosnego wejścia w każdy dzień, 

młodości, zdrowia, 

przyjaciół na których nigdy się nie 

zawiedzierz oraz miłości 

najbliższych . 

 

Życzenia przygotowała Sylwia Żupa 

Tekst przygotowały Ola i Magda; 

Grafika – Magda i Dagmara 


