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Święta ze śniegiem, a nie pod palmami
VWIELKOPOLSKA.
V
JEROZOLIMA I RZYM NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
VALE
V
WYBIERAMY ZAPACH CHOINKI I RODZINNE BIESIADOWANIE

FOT. ARCH.

N

adchodzące święta Bożego Narodzenia wraz z sylwestrem i
Nowym Rokiem stanowią okazję, aby wybrać się w daleką podróż. A dodatkowe kilka dni wolnego i zmiana klimatu powinny
sprzyjać podjęciu decyzji o wyjeździe. Czy rzeczywiście?
– W ofercie mamy propozycje wycieczek w miejsca kultu religijnego. Myślę tutaj o Jerozolimie czy bliższym Rzymie – mówi Justyna
Olszak, z biura podróży Octopus w Lesznie.
W ofercie biura dużym powodzeniem cieszą się także jednodniowe
wypady na świąteczne jarmarki do Wiednia, Berlina czy Drezna.
Podobnie wygląda w biurze podróży An-Tur z Leszna.
– Sprzedajemy wycieczki pobytowe do Izraela lub objazdowe do
Egiptu, w ramach których są wyjazdy do Jerozolimy czy Betlejem.
Cieszą się one coraz większym powodzeniem. Należy jednak pokreślić,
że klienci chętniej korzystają z wyjazdów już po świętach – informuje Jacek Woźniak z biura podróży AnTur w Lesznie. – Widocznie
wolimy grudniowe święta spędzać w domu.
– To okres, kiedy szukamy tradycyjnych wartości, więc z chęcią uciekamy w te miejsca, które kojarzą się nam z beztroskim
dzieciństwem i gdzie pachnie tradycyjnymi potrawami – tłumaczy
psycholożka Anna Kubiak.
Dodajmy, że z opublikowanego właśnie przez TNS raportu na
temat m.in. wigilijnych zwyczajów wynika, że niemal co drugi
Polak nie wyobraża sobie świąt bez rodziny i tyle samo osób chce
spędzić je w domu. A o wyjeździe świątecznym myśli zaledwie
9 proc. Polaków.
– Jesteśmy tradycjonalistami, a święta Bożego Narodzenia to
bardzo szczególny okres w roku. Motyw religijny jest w dużym
stopniu uzupełniany przez więzi rodzinne. Cenimy sobie spotkania
w gronie najbliższych. Często to jedyna możliwość kontaktu w roku,
dlatego cieszymy się własną obecnością – dodaje Anna Kubiak. ds

Miejsce narodzenia Jezusa w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Sprzedajemy wycieczki pobytowe do Izraela, lub
objazdowe do Egiptu, w ramach których są wyjazdy
do Jerozolimy czy Betlejem. Cieszą się one coraz
większym powodzeniem. Należy jednak pokreślić,
że klienci chętniej korzystają z wyjazdów już po świętach
Jacek Woźniak

Jak przygotować się do podróży?
V Święta to czas wyjazdów, nierzadko męczących. Długa podróż, trudne warunki
atmosferyczne, oblodzona nawierzchnia,
wcześniejszy zachód słońca nie wpływają
korzystnie na samopoczucie kierowcy i pasażerów. Świąteczna podróż to wyzwanie,
ale podpowiadamy, jak ją umilić i sprawić,
aby była bezpieczna.
Ważne, aby kierowca był wyspany i wypoczęty. Warto zaopatrzyć się w kawę, która
dzięki zawartości kofeiny pobudzi czujność,
a także koncentrację. Róbmy przystanki i
nie pokonujmy trasy za jednym razem bez
przerw.
– Pamiętajmy o odpowiednim wyposażeniu
samochodu, tj. gaśnicy, trójkącie ostrzegawczym, kamizelce odblaskowej i kompletnej
apteczce. Choć to małe elementy, podczas
wypadku mogą okazać się zbawienne. Lepiej

też pomyśleć wcześniej o zmianie opon na
zimowe niż kilka dni przed wyjazdem, ponieważ przed świętami możemy nie zdążyć tego
zrobić, a wyjazd na letnich oponach nie jest
dobrym rozwiązaniem. Przegląd przed wyjazdem powinien objąć też m.in. stan świateł,
akumulatora, przewodów wysokiego napięcia, wycieraczek, płynu chłodniczego i stanu
hamulców – mówi Antoni Zajdel, pracownik
leszczyńskiej stacji kontroli pojazdów.
Jeżeli nie przekraczamy granic UE, to
wystarczy, że weźmiemy ze sobą dowód tożsamości. Pomocna będzie Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego, która przyda
się, by pokryć część kosztów medycznych
w publicznych placówkach. Gdy wybieramy
się poza UE, to wcześniej należy pomyśleć
o wyrobianiu paszportu czy wizy, jeśli są
nieaktualne. Gdy wyjeżdżamy na święta

za granicę lub z dala od domu, ustalmy
plan podróży i zastanówmy się, co chcemy
zwiedzić. Jeżeli święta chcemy spędzić w
egzotycznym kraju, nie zapominajmy o
szczepieniu na występujące w danym rejonie choroby. Bagaż przygotujmy kilka
dni wcześniej, a nie kilka godzin przed
wyjazdem. Wtedy będziemy spokojniejsi,
że o czymś nie zapomnieliśmy.
Trzeba też pamiętać o lekarstwach i to nie
tylko przyjmowanych na stałe, ale też dodatkowych, m.in. przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, przeciw biegunce, kroplach do
oczu, elektrolitach czy plastrach.
– Sprawdzamy dokumenty, szczególnie datę ważności polisy OC i badania technicznego.
Można wykupić dodatkowe ubezpieczenie,
które zagwarantuje pomoc w razie kłopotów
za granicą – dodaje Antoni Zajdel. NAT
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Jarmarki i warsztaty
VREGION.
V
ZAPRASZAMY NA IMPREZY BOŻONARODZENIOWE

G

rudzień to czas jarmarków adwentowo-bożonarodzeniowych. Wiele
takich imprez organizowanych
jest również w naszym regionie.
W Lesznie już czuć świąteczny
klimat. Na rynku stanęła sporych
rozmiarów choinka. Od 7 do 9 grudnia na centralnym miejskim placu odbywał się będzie
„Jarmark św. Mikołaja”.
– W ciągu trzech dni rękodzielnicy zachwycą nas swoimi wyrobami. Nie zabranie też
atrakcji dla całych rodzin: piątkowe widowisko na długo zostanie w pamięci, a w sobotę
zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem i jego (prawdziwymi!) reniferami – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Leszna.
W piątek, 7 grudnia jarmark potrwa
od 17.00 do 20.00. Tego dnia w programie
znajdzie się widowisko pt. „Uprowadzenie św.
Mikołaja”, z udziałem 5-metrowej Królowej
Śniegu i zjazdem Mikołaja z wieży ratuszowej.
W sobotę (8 XII) organizatorzy zapraszają
w godz. 12.00-18.00, a w niedzielę (9 XII)
VV REKLAMA

od 11.00 do 16.00. Będzie można zrobić sobie
zdjęcie z prawdziwymi reniferami w świątecznej zagrodzie.
8 grudnia można wybrać się do Kościańskiego Ośrodka Kultury, który zaprasza
na warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci. W programie przewidziano wypiekanie
i ozdabianie pierników, zdobienie bombek,
wykonywanie dekoracji choinkowych i kartek świątecznych. Będzie również kawiarenka z piernikami oraz kiermasz rękodzieła.
Impreza potrwa od godz. 10.00-18.00. Koszt
udziału w warsztatach to 8 zł. Dzień później
natomiast (w niedzielę, 9 XII) Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” zaprasza na świąteczne warsztaty ekologicznych ozdób choinkowych pod hasłem „Ekoozdoby. Wyczarujmy
razem coś z niczego.” Warsztaty potrwają
od 15.00 do 17.00, wstęp jest wolny. W programie znajdzie się tworzenie oryginalnych
ozdób choinkowych z tektury, rolek papierowych, patyczków, skrawków materiałów
czy szyszek oraz wspólne ubieranie choinki.

Organizatorzy zapewniają materiały, jednak
uczestnicy mogą również przynieść własne.
Wszystko zależeć będzie od inwencji twórców.
16 grudnia, a więc niewiele ponad tydzień przed świętami, zaplanowano „Osiecki jarmark bożonarodzeniowy”. Impreza
odbędzie się na rynku w godz. od 13.00
do 16.00. Jak na tego typu wydarzenie
przystało, nie zabraknie Świętego Mikołaja. Będą występy artystyczne, konkursy,
prezenty, stoiska świąteczne czy wypieki
okolicznościowe. Stoiska przygotują: zespoły szkół w Kąkolewie i Świerczynie, szkoła
podstawowa w Osiecznej, koło miłośniczek
robótek ręcznych w Osiecznej. W programie imprezy znajdzie się przegląd kolęd
i pastorałek – zapisy do 10 grudnia przyjmuje Centrum Kultury i Biblioteka. Można
tam również uzyskać szczegółowe informacje na temat muzycznego przeglądu.
15 i 16 XII upłynie pod znakiem kolejnej
edycji Rawickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. ama
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Zachęćmy dzieci do czytania
VREGION.
V
KSIĄŻKA JAKO GWIAZDKOWY PREZENT

W

erze laptopów, smartfonów,
gier komputerowych wydawać by się mogło, że książka
nie ma szans na przebicie.
Tymczasem w myśl zasady
„czym skorupka za młodu...”,
jeśli rodzice od najmłodszych lat będą wprowadzać swoje dzieci w świat czytelniczej
magii, jest szansa, że już kilkulatki połkną
bakcyla. A wtedy książka stanie się mile widzianym prezentem pod choinką.
– Nie chodzi o to, by młody człowiek całkowicie zrezygnował ze świata multimedialnego. Chyba niewielu z nas wyobraża
sobie dziś życie bez telefonu komórkowego
czy dostępu do internetu. Może jednak zawrzeć z dzieckiem umowę: niech nagrodą
za przeczytanie książki będzie np. wspólne
wyjście na fast fooda. By zachować w życiu
człowieka równowagę różnych sfer – mówi
Wanda Szymanowska, pisarka z Bojanowa,
tworząca również teksty adresowane do młodych odbiorców.
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Jedną z jej ostatnich propozycji jest „Tom- ze smartfonem w ręku, wpadł do wody. Nic mu
cio Telefoncio”.
się nie stało, ale takie obrazy dają do myślenia
– W dzisiejszym świecie ludzie są zbyt – podkreśla Wanda Szymanowska.
zapatrzeni w telefony i wirtualny świat,
Zachęca rodziców, ale też dziadków, któby dostrzec to, co się dzieje wokół nich. Nie rzy zwykle mają nieco więcej wolnego czasu,
zauważają, iż ich dzieci pragną uwagi, spę- by spędzali go z dziećmi na czytaniu książek
dzania wspólnie czasu czy też zwykłej roz- czy poszukiwaniu ciekawych wydawnictw.
mowy. Gnają do przodu, zapominając o tym, Nic nie stoi na przeszkodzie, by wspólne poco najważniejsze. Tomcio to chłopczyk, który szukiwania prowadzić m.in. w sieci, co rówzazdrości wszystkim tego, że mają swoje nież może być interesujące dla młodego człotelefony. Też pragnąłby mieć swój własny, wieka. Choć wyprawa do księgarni też może
dlatego robi wszystko, co w jego siłach, aby być ciekawą propozycją.
rodzice choć na moment dali mu się pobawić
Na rynku wydawniczym znajduje się wiele
swoim – taki opis książki można znaleźć propozycji czytelniczych dla dzieci i młodziena stronie internetowej lubimyczytać.pl.
ży. Jeśli nie wiemy, co wybrać, zawsze można
Pani Wanda przyznaje, że do napisania poprosić o pomoc księgarza czy bibliotekarza.
takiej książki skłoniły ją zaobserwowane Młodzi czytelnicy lubią sięgać po teksty podróżw ostatnim czasie wydarzenia z udziałem nicze, przygodowe, fantastyczne, z nutą magii.
dzieci. Jedna z historii wiąże się z 3-latkiem, Oprócz nowości wydawniczych można także
którego obserwowała podczas wakacji, wrócić do książek popularnych przed laty, które
w okolicach basenu.
nie tracą na aktualności. Już niekoniecznie
– Chłopiec bardzo nalegał, żeby rodzice dali w kategoriach prezentu gwiazdkowego, lecz
mu do zabawy telefon komórkowy. W końcu, by zachęcić młodych do czytania. ama
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Ile wydamy na prezenty?
VREGION.
V
POLSKA RODZINA WYDA NA ŚWIĘTA ŚREDNIO 1168 ZŁ

C

o roku firma badawcza Deloitte
przygotowuje raport na temat świątecznych wydatków Polaków. Pytają
o nastroje, budżet i prezenty. Okazuje
się, że pod kątem świątecznych wydatków,
jesteśmy na szczycie europejskiej listy.
Ledwie ze sklepowych półek zniknęły znicze, a już w ich miejsce wskoczyły czekoladowe gwiazdory i świąteczne ozdoby. Telewizja
i radio od kilku dni bombardują nas piosenką
„Last christmas”. I jak tu oprzeć się świątecznej
gorączce?
Wedle raportu Deloitte Polacy pozytywnie
oceniają obecną sytuację gospodarczą. Są pod
tym względem największymi optymistami
w Europie! Aż 34 % z nas uważa obecny stan gospodarki za zadowalający. Dobrze wyglądają też
zapatrywania naszych rodaków na przyszłoś. Aż
28 % Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa
poprawiła się w porównaniu z poprzednim rokiem. Co ciekawe poprawę sytuacji finansowej
deklaruje aż 34 % mężczyzn, podczas gdy wśród
VV REKLAMA

kobiet ten poziom jest znacznie niższy: 23 %.
Wedle badaczy z Deloitte w tym roku polska
rodzina wyda na święta średnio 1168 zł., co stanowi 6 procentowy wzrost budżetu w stosunku
do faktycznych wydatków w roku ubiegłym.
Polacy deklarują, że na prezenty przeznaczą
więcej niż na żywność. Pierwsza kategoria pochłonie około 45 % bożonarodzeniowego budżetu, a druga 44 %. Na spotkania towarzyskie
planujemy wydać 125 zł. Polska jest na szczycie
europejskiego rankingu pod względem wzrostu wydatków na święta w 2018 roku. Na tle
Europy, Polacy są najbardziej skłonni przekraczać założony, świąteczny budżet. W zeszłym
roku 53 % badanych przekroczyło pierwotny
budżet o ponad 200 zł. Co ciekawe, to mężczyźni
są bardziej skłonni do przekraczania założonych kwot. W Europie największą dyscypliną
w zarządzaniu świątecznym budżetem wykazali
się Austriacy, Rosjanie i Brytyjczycy.
Jak co roku, startujemy z postanowieniem
poprawy i wcześniejszego dokonywania

zakupów świątecznych podarków. A jaki prezent chcielibyśmy i spodziewamy się zobaczyć pod choinką? W tym roku, podobnie jak
w poprzednich latach, są to przede wszystkim
kosmetyki i perfumy. Na podium znalazły się
również słodycze i książki.
Wśród upominków kupowanych nastolatkom dominują słodycze, gry komputerowe,
książki oraz gotówka. Największy awans
w rankingu zanotowały kamery cyfrowe, a największy spadek (o 20 miejsc) dotknął artykuły
szkolne.
W tym roku wśród najchętniej kupowanych
prezentów dla dzieci znalazły się lalki i zabawki
pluszowe spychając z podium zeszłorocznego
zwycięzcę, czyli zabawki kreatywne i artystyczne. Na drugim miejscu znalazły się zabawki
konstrukcyjne, a na trzecim książki.
W okresie przedświątecznym w Polsce równie popularne są zakupy online. Aż 44 % pieniędzy przeznaczonych na prezenty pozostawimy
w sklepach internetowych. Kab
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Kosmetyki mile widziane
pod choinką

J

eżeli zastanawiasz, jaki prezent podarować na święta, warto postawić na kosmetyki. Są nie tylko uniwersalnym, ale też
i eleganckim podarunkiem. Wręczony
zestaw kosmetyków nie musi oznaczać,
że nie poświęciliśmy na ich wybór zbyt wiele
czasu. Przeciwnie, kosmetyki mogą być trafionym i wymarzonym podarunkiem.
Wiele marek w tym okresie proponuje
serie świątecznych kosmetyków, które kuszą
zapachem cynamonu, pierników, goździków
czy czekolady.
– Wybierając kosmetyki powinniśmy znać
gust obdarowywanej osoby, dlatego lepiej
jest wręczać je tym, których znamy. Musimy
też wiedzieć, czego używa na co dzień i jakie
kolory przeważają. Nie eksperymentujmy i
nie zdawajmy się na swoje gusty, bo ma być to
prezent nie dla nas, ale dla konkretnej osoby
i to jej potrzeby się liczą – mówi Alicja Malcherek, sprzedawca z leszczyńskiej drogerii.
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Wybór kosmetyków jest naprawdę spory.
Możemy dokonać selekcji z szerokiej gamy
kosmetyków nawilżających, odżywczych czy
oczyszczających tj. kremy, balsamy, mleczka, oliwki, a także sera, maseczki, peelingi,
toniki czy żele.
Następnie są też kosmetyki do makijażu
tzw. kolorowe. Tutaj wybór jest także spory,
a kupić możemy m.in. szminki, błyszczyki,
konturówki do ust lub oczu, tusze do rzęs
lub brwi, cienie do powiek, eyelinery, pudry,
podkłady, korektory, róże, bronzery, rozświetlacze czy lakiery do paznokci.
W przypadku mężczyzn może to być np.
żel lub pianka do golenia bądź po goleniu,
krem lub żel do twarzy, balsam do ciała czy
pomadka ochronna.
– W okresie świątecznym częściej niż zazwyczaj dostępne są gotowe zestawy kosmetyków. Mogą zawierać przeróżne specjały
i to z różnych grup, np. krem do twarzy

na noc, na dzień oraz balsam, albo żel pod
prysznic, szampon i odżywka lub tusz do
rzęs, eyeliner i pomadkę. Są one ładnie zapakowane, więc nie musimy się już martwić
o tę kwestię. Oczywiście, można też samemu
dobrać kosmetyki i wcale nie muszą być
one tego samego rodzaju – twierdzi Alicja
Malcherek.
Przydatnym prezentem są perfumy, które
ucieszą zarówno panie, jak i panów. Jest
to jeden z najbezpieczniejszych prezentów,
ponieważ w przypadku innych kosmetyków
możemy nie trafić np. z kolorem czy przydatnością. Natomiast perfumy są uniwersalne i
jeśli wybierzemy stonowane, dobrej jakości
oraz zamknięte w gustownym flakoniku to z
pewnością będą używane przez obdarowanego. To, jaki zapach podarujemy pod choinkę,
powinno być dostosowane do płci, wieku i
charakteru osoby, której chcemy wręczyć
prezent. NAT
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Catering wigilijny
dla zabieganych i nie tylko

J

est taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy/dzień, zwykły dzień, w którym
gasną wszelkie spory – usłyszeć można w piosence zespołu Czerwone Gitary. Oczywiście najważniejsze jest to,
by świąteczne chwile spędzać z bliskimi, ale by były to chwile pełne blasku, magii
i bez zbędnych sporów, trzeba się odpowiednio do nich przygotować. Tradycja bowiem
zobowiązuje. To ona wprowadza na wigilijny
stół określone potrawy, z których przygotowaniem nie wszyscy są w stanie bezproblemowo sobie poradzić. Jeśli komuś brakuje
czasu lub umiejętności, może skorzystać
z wigilijnego cateringu.
Jeśli mamy taki zamiar albo jeżeli organizujemy wigilijne czy świąteczne spotkanie
dla pracowników, warto jak najszybciej rozejrzeć się wśród propozycji. Zwłaszcza, gdy
chcemy złożyć zamówienie na większą liczbę
dań. Ceny kształtują się bardzo różnie. Dla
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przykładu litr barszczu można kupić za 9 zł,
10 pierogów z kapustą i grzybami – 10 zł, porcję karpia, pstrąga, sandacza w galarecie czy
porcję smażonej ryby – w granicach 8-9 zł,
a porcję ryby po grecku – 5 zł. W ofertach
znajdziemy też rozmaite sałatki z rybnymi
akcentami czy rybą w roli głównej (od kilkunastu do kilkudziesięciu zł za kg, w zależności
od tego, jakie składniki ją tworzą). Wśród
bardziej wymyślnych propozycji znajdziemy
tartinki z kremem borowikowym i żurawiną
(2,5 zł za porcję) czy kruche ciastka z tatarem z łososia (6 zł/porcja). Są to przykładowe
ceny i jedynie wybrane potrawy. Propozycji jest znacznie więcej. Catering wigilijny
to wygodne rozwiązanie. Można zaoszczędzić
sobie czasu w kuchni czy nerwów podczas
przygotowywania czegoś, co po prostu nam
się nie udaje. Trzeba jednak zwrócić uwagę,
by dania przygotowano na świeżo i odbierać
je możliwie najpóźniej.

Do tego w ramach cateringu można zafundować sobie coś na słodko, jak sernik
czy ciasto piernikowe (np. 4 zł za porcję).
Podobnie w gastronomii znajdziemy bogatą
ofertę dań nie tylko na wigilijny, lecz również
świąteczny stół.
Jeżeli ktoś zastanawia się, czy wybrać catering wigilijny czy samodzielnie przygotowane
potrawy, a nie należy do mistrzów sztuki kulinarnej, może zdecydować się na połowiczne
rozwiązanie. „Łatwiejsze” w przyrządzeniu
potrawy przygotować samemu, a wymagające
większego nakładu pracy – zlecić profesjonalistom. Zabierając się za samodzielne opracowanie wigilijnych dań, warto podpatrzeć czy
posłuchać mistrzów sztuki kulinarnej. Tematyka kulinarna ma w ostatnich czasach swoje
pięć minut w mediach. Z pewnością więc im
bliżej świąt, tym więcej znajdzie się w nich
wskazówek, odnoszących się bezpośrednio
do wigilijnego oraz świątecznego menu. ama
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Pudełeczko z biżuterią jako świąteczny
podarunek? Dlaczego nie
V Co podarować ukochanej osobie w wigilijny wieczór pod choinkę?
To pytanie wielu osobom spędza sen z powiek. A czas do Bożego Narodzenia płynie nieubłaganie. Jedną z propozycji jest „coś”
z biżuterii: kolczyki, bransoletki, zawieszki. Pierścionki również,
choć w ich przypadku może pojawić się problem z dopasowaniem.
Chyba że mężczyzna precyzyjnie zna rozmiar, jaki nosi jego żona
czy partnerka.
Sklepy z biżuterią każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia przygotowują oferty ekstra, specjalnie na tę okazję. Co kupimy, w dużej mierze zależy od zasobności portfela. Sprzedawcy
z pewnością doradzą przy wyborze, ale można dyskretnie podpytać
swoją wybrankę o jej preferencje. Albo wspólnie pooglądać katalogi
czy strony internetowe. Niby tak niezobowiązująco, rejestrując
bacznie, na jakie modele kobieta zwraca uwagę. Może ma kolczyki,
a przydałaby się jej bransoletka do kompletu albo założyłaby – dla
przełamania swojego dotychczasowego stylu – coś w zupełnie innych
barwach czy kształcie...?
Na jarmarkach organizowanych w okresie adwentowym zazwyczaj
swoje wyroby prezentuje wielu rękodzielników. Potrafią przygotować
niepowtarzalne motywy będące elementem biżuterii. To również
godna rozważenia propozycja dla panów, którzy wiedzą, że ich żony
czy partnerki lubią mieć coś unikalnego, czym nie będzie mogła
pochwalić się żadna inna kobieta.
Ci, którzy przed świętami dysponują ograniczonym budżetem,
nie muszą żegnać się z marzeniami o zakupie biżuterii. Do wyboru
VV REKLAMA

są modele wykonane z tańszych materiałów, niekonieczne złota
czy srebra, z dodatkiem drogocennych kruszców. Zwróćmy jednak uwagę, czy wykorzystane do produkcji biżuterii materiały
nie uczulają.
Jeśli nie wiemy, na jaki rodzaj biżuterii postawić, z pomocą przychodzą karty podarunkowe. Zapakowane w eleganckie pudełka,
równie pięknie prezentują się pod choinką. Wtedy po świętach można
wspólnie pójść na jubilerskie zakupy. I kto wie, może przy okazji
skorzystać z jakiejś poświątecznej wyprzedaży. ama
VV REKLAMA
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Piękna wigilijna tradycja

N

ie jest tylko dodatkiem na wigilijnym
stole. Opłatek ma bogatą symbolikę
i tradycję. Moment, w którym ludzie
dzielą się nim, wypowiadając życzenia, jest niezwykle dostojny, pełen
powagi i wzruszenia.
Zanim na stołach zagościł opłatek, chrześcijanie dzielili się chlebem. Słowo opłatek
pochodzi najprawdopodobniej od łacińskiego „oblata”, oznaczającego chleb ofiarny.
Kapłan błogosławił część chleba przyniesionego na nabożeństwo. Był on nazywany
„eulogią”. Rozdawano go po mszy świętej
i zanoszono do osób, które nie mogły brać
udziału w kościelnej uroczystości. Na znak,
że chrześcijanie stanowią wspólnotę.
– W Polsce opłatek najpierw zagościł
na szlacheckich stołach, później stał się
powszechny również wśród innych warstw
społecznych – mówi Małgorzata Gniazdowska kierująca działem edukacji i marketingu
Muzeum Okręgowego w Lesznie.
Kiedyś, zwłaszcza w gospodarstwach, popularne były dwa rodzaje opłatków: białe
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i kolorowe. Pierwsze z nich do dziś zarezerwowane są ludzi, natomiast drugie dawano
zwierzętom. Gospodynie zabierały ze stołu
resztki jedzenia, dodawały do niego pokruszony opłatek i zanosiły zwierzętom. Wierzono, że dzięki temu unikną one chorób, będą
dorodniejsze, a krowy dadzą więcej mleka.
Zwyczaj ten świadczy o trosce i szacunku
gospodarza dla zwierząt żyjących w jego
gospodarstwie. Zresztą, według biblijnego
przekazu, wraz ze swoimi pasterzami to zwierzęta były jednymi z pierwszymi świadków
przy żłóbku Jezusa.
Do dziś w niektórych kręgach praktykowany jest zwyczaj dzielenia się opłatkiem ze zwierzętami. Ten biały natomiast
pojawia się nie tylko na wigilijnym stole.
Gwiazdka to jeden z nielicznych okresów
roku, kiedy oprócz maili i smsów wysyłamy
tradycyjne kartki. Niektórzy obok życzeń
umieszczają w kopercie również fragment
opłatka. Szczególnie, gdy życzenia wysyłają do osób, z którymi nie będą się widzieć
w okresie okołoświątecznym.

Początkowo wypiekaniem opłatków zajmowały się tylko osoby konsekrowane, niekiedy
też organiści. Na okoliczność ich wyrabiania
zakładały odświętne ubrania, czyściły żarna
służące do mielenia ziaren i sita do przesiewania mąki. Czynnościom tym towarzyszyło
śpiewanie nabożnych pieśni. Później tradycja
przygotowywania opłatków zagościła również
w świeckich piekarniach. Ciasto na opłatki
powstaje z pszennej mąki i wody. Wylewa się
je na rozgrzane formy. Nie trzeba dużo czasu,
by uzyskać gotowy produkt. Opłatki są przecież
bardzo cienkie. Wytłacza się na nich motywy
bożonarodzeniowe, głównie sceny przedstawiające Świętą Rodzinę czy stajenkę lub żłóbek,
w którym Maryja złożyła maleńkiego Jezusa.
Opłatki pakuje się często w folie czy
koperty z wypisanymi na nich życzeniami,
fragmentami kolęd czy wersetami z Biblii,
opisującymi narodziny Jezusa. W wielu domach, przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej, czytane są te fragmenty, które potem
można także usłyszeć podczas uroczystej
pasterki w kościele. ama
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Psianka, amarylis, ciemiernik
VROŚLINY
V
DONICZKOWE MOGĄ BYĆ PIĘKNĄ ŚWITECZNĄ OZDOBĄ

B

oże Narodzenie to czas, w którym w sposób szczególny zwracamy uwagę na dekorację domu. Warto tworzyć ją z żywych roślin, bo one nie tylko ozdobią
wnętrza, ale też pozytywnie wpłyną na nasze
samopoczucie. Jakie rośliny wybrać? Które
wprowadzą nas w świąteczny nastrój?
Tradycjonaliści z pewnością nie będą potrafili obojętnie przejść obok poinsecji, czyli
gwiazdy betlejemskiej. Jej ozdobne górne
liście, mylnie nazywane kwiatami, od lat
zdobią nasze domy i biura w tym szczególnym okresie. Możemy ją obecnie kupić w kilku odmianach i kolorach, ale najbardziej
popularna wciąż jest czerwona. Ci, którzy
chcieliby zerwać z tym schematem, nie muszą się martwić. Kwiaciarnie mają również
wiele innych propozycji.
W roli bożonarodzeniowej dekoracji
sprawdzi się na przykład roślina o nazwie
psianka. To wiecznie zielona krzewinka, która osiąga wysokość do 30 cm. Jej
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pomarańczowe, stosunkowo duże i gęsto
pokrywające gałązki owoce przypominają
bombki. Dzięki temu wygląda niemal jak
świąteczne drzewko. Pamiętajmy jednak,
że choć psianka jest daleką krewną pomidorów, to absolutnie nie wolno jeść jej owoców.
Co więcej, wszystkie jej części są trujące.
W nowocześnie urządzonych wnętrzach
świetnie, także w Boże Narodzenie, wyglądać
będą egzotyczne rośliny, jak np. niezwykle
dekoracyjny amarylis. Ma on jedne z największych kwiatów spośród roślin domowych, ich
średnica może dochodzić nawet do 15 cm.
Osadzone są na wysokiej i stosunkowo grubej łodydze, pięknie wyglądają zarówno
w doniczce, jak i cięte w wazonie.
Do świątecznej dekoracji można wykorzystać także ciemierniki, które u naszych
zachodnich sąsiadów cieszą się sporą popularnością. Mają duże, najczęściej białe
kwiaty i są stosunkowo odporne na niską
temperaturę. Bez szwanku znoszą mrozy

do –15 °C. Według legendy ciemierniki wyrosły z łez ubogiego pasterza podążającego
do Betlejem, do stajenki, by przywitać nowo
narodzonego Jezusa. Pasterz płakał, bo nie
posiadał niczego, co mógłby ofiarować bożemu dzieciątku, wtedy na drodze pojawiły się
kwiaty, piękne jak róże. Stąd też ciemierniki
nazywane są różami Bożego Narodzenia.
W wielu domach częstym gościem w okresie świąt jest cyklamen. Ten piękny i delikatny kwiat, zwany też fiołkiem alpejskim,
można u nas kupić przez cały rok, ale to właśnie w grudniu przypada jego naturalna pora
kwitnienia, stąd idealnie wpisuje się w świąteczny klimat.
Innym pomysłem jest doniczkowy iglak.
W tej roli sprawdzi się na przykład pochodząca z Australii araukaria. W naturze może
ona osiągać do 60-70 m wysokości, ale jako
roślina doniczkowa ma co najwyżej 150 cm.
Właściwie pielęgnowana może cieszyć nasze
oczy przez wiele kolejnych świąt. mach
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Święta z pięknym drzewkiem w domu
V Niebawem w naszych domach rozpocznie
się radosna krzątanina, ferwor porządków,
radość kupowania prezentów dla najbliższych, pełne nadziei i niecierpliwości oczekiwanie. W domu uniesie się zapach pie- Rodzinną atmosferę świąt Bożego
czonych smakołyków, bo przygotowania Narodzenia ubogaca, zapach
do Bożego Narodzenia ruszą pełną parą. choinki – magicznego drzewka,
Rodzinną atmosferę ubogaci zapach choinki – magicznego drzewka, które jednoczy które jednoczy domowników
domowników.
Dlatego zastanówmy się, jakie drzewko
wybrać: żywe czy sztuczne?
– Jak choinka to tylko żywa. Musi nastrajać zapachem i wyglądem na święta. Swoje
drzewko kupuję na ok. dwa tygodnie przed
– Oczywiście można święta spędzać przy
Wigilią, bo uwielbiam Boże Narodzenie i mu- sztucznej choince, sztucznym zapachu
szę się nacieszyć tym czasem – przekonuje w aerozolu i sztucznym śniegu – wylicza.
pani Katarzyna, gospodyni domowa i zwo- – Ale kto chce mieć takie sztuczne święta?
Dodajmy, że żywe drzewko w domu wylenniczka żywych drzewek.
Pani Kasia zachęca do kupowania żywych maga zaangażowania. Kupowane co roku,
choinek, bo sztuczne nigdy nie będą przy- bardzo często wiąże się z problem przewiepominać żywego drzewka. Dodaje, że wielu zienia, wniesieniem do domu i... sprzątaniem,
z nas decyduje się na plastikowe, ponieważ gdy gubi igły.
A co mówią zwolennicy sztucznych
jest to jednorazowy wydatek. Ale czy warto
oszczędzać? Czy nie lepiej spędzić święta, drzewek?
rozkoszując się pięknym zapachem jodły lub
Jako najważniejszy argument podają ich
świerku w mieszkaniu?
długowieczność, podkreślając, że sztuczna
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choinka posłuży kilka lat. A zatem to jednorazowy wydatek przynajmniej na kilka zim.
Kolejną zaletą sztucznych choinek jest to,
że nie zrzucają igieł, a więc nie będziemy musieli co chwilę ich sprzątać, jak w przypadku
prawdziwej choinki. Dodatkowo plastikową
choinkę zdecydowanie łatwej przewieźć oraz
rozłożyć w domu.
Wśród sztucznych drzewek nadal królują
te wykonane z PCV, wyglądają jednak o wiele lepiej niż przed laty, gdy przypominały
obciągnięte folią druciane wieszaki. Sprzedawcy wyjaśniają, że klienci coraz chętniej
sięgają po drzewka kolorowe np. białe lub
takie z wbudowanymi ledowymi lampkami.
Są to prawdziwe designerskie drzewka, które
będą budziły zachwyt odwiedzających nas
gości.
Przybrana w migoczące światełka, kolorowe bombki, lśniąca złotem bądź srebrem
łańcuchów choinka sugeruje, że święta Bożego Narodzenia już niebawem.
– Jednym z najważniejszych elementów
wyjątkowej, świątecznej atmosfery jest choinka: żywa lub sztuczna, ale zawsze wyjątkowa – dodaje pani Katarzyna. – Dlatego
cieszmy się, bo Gwiazdka już wkrótce! ds
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