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Baju, baju, będziesz w raju ! 
 

   Starożytni Grecy lubili dobre bajki tak samo jak teatr. Nikt nie opowiadał 

ich lepiej niż Ezop. Jego bajki są popularne do dziś. Każdy słyszał 

historyjkę o żółwiu i zającu-morał tej bajki brzmi: „Uporem i cierpliwością 

dojdziesz do celu”. Albo o chłopcu, który ostrzegał przed wilkiem. Tu 

morał głosi: „Biedny chłopczyk, szkoda gardła, jeśliś kłamstwa opowiadał-   

-nikt ci, bracia, nie uwierzy, choćbyś później prawdę gadał”. 

   Ezop jest też autorem innych przysłów i złotych myśli, np. „Nie mów 

hop, zanim nie przeskoczysz”. Na temat jego losów zachowała się krwawa 

legenda.  

   Ezop był greckim bohaterem ludowym. Żył ponoć w VI wieku p.n.e. 

Jedna z legend mówi, że pochodził z Tracji, jako niewolnik trafił na wyspę 

Samos, później został wyzwolony i podróżował po wielu krainach, 

opowiadając swoje mądre bajki.  

   Pewnego razu przybył do Delf, gdzie znajdowała się słynna wyrocznia. W 

starożytnej Grecji funkcję tę pełni kapłan lub kapłanka zwana Pytią, która 

przekazywała pytającym słowa bogów. Baśnie Ezopa chyba nie bardzo się 

spodobały wyroczni. Może opowiedział historię… 

Ta historyjka będzie w następnym numerze. Do zobaczenia !!! 
  Fragment pochodzi z książki „Ci rewelacyjni Grecy”. 
 

                   

     

       
       

  

Foka- W Bałtyku  występują trzy gatunki fok: foka szara, foka pospolita  i 

foka obrączkowana. Największą, a zarazem najczęściej pojawiającą się u 

polskich wybrzeży foką jest foka szara. Foki wiodą wodno-lądowy tryb 

życia. Podczas gdy na lądzie są ociężałe i niezdarne, w wodzie okazują się 

być wspaniałymi pływakami. Są szybkie, zwinne i zdolne do rozmaitych 

akrobacji. Nurkując, pozostają pod wodą zwykle do 10 minut. Śpią unosząc 

się na powierzchni wody, pod wodą lub też wylegują się na lądzie. 

Uwielbiają  wygrzewać się na słońcu . Foki podobnie jak delfiny mogą być 

tresowane. Mogą spać unosząc się na powierzchni wody, pod nią lub leżąc na 

lądzie. 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

  

 

 

                                                                 

 



 

 

   

 
    

  Małą gwiazdkę przed świętami 

przyjmij proszę z życzeniami. 

Może spełni się marzenie, 

białe Boże Narodzenie  

lub, gdy przyjdzie Ci ochota 

niech to będzie gwiazdka złota, bo gdy spada taka z nieba, 

wtedy zawsze marzyć trzeba. 

No, a jeśli tak się zdarzy,  

że srebrzysta Ci się marzy,                                

możesz także taką zdobyć                                           

i choinkę nią ozdobić. 

Gwiazda, gwiazdce zamrugała 

i choinka lśni już cała. 

Naszych marzeń jest spełnieniem, 

bo jest piękna jak marzenie. 

A pomarzyć czasem trzeba, 

każdy pragnie gwiazdki z nieba. 

 

Tego wszystkiego życzy  redakcja     

„ Szósteczki” 

               

          

 

   Wolne miejsce przy stole wigilijnym, które przeznaczone jest przede 

wszystkim dla niespodziewanego gościa. Zbigniew Kossak pisze, że 

"ktokolwiek zajdzie w dom polski w święty wieczór wigilijny, zajmie to 

miejsce i będzie przyjęty jak brat". Pozostawiając wolne miejsce przy stole 

wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą spędzić z 

nami świąt.   

   Pierwsza Gwiazda - ona wyznacza moment rozpoczęcia wieczerzy 

wigilijnej. 

   Dzielenie się opłatkiem lub chlebem, ma zapewnić nam dostatek chleba 

w przyszłym roku oraz symbolizuje zgodę, wybaczenie i puszczenie w 

niepamięć wszystkich urazów. 

   Nie należy wstawać zza stołu w trakcie posiłku. Zakaz ten nie dotyczy 

gospodyni lub innej osoby podającej do stołu . 

  Liczba potraw powinna być parzysta, najczęściej na stole stawiamy 12 

postnych potraw. 

   Każdą potrawę należy chociażby spróbować, aby jej nie zabrakło na 

stole w przyszłym roku.  

  W tym dniu obowiązuje zasada: "Jak w Wigilię, tak i przez cały rok". 

   We wszystkich rodzinach jest przystrojona choinka na dzień Wigilii . 

  Dawniej po Wieczerzy, oprócz śpiewania kolęd, w wielu częściach Polski 

praktykowano różne zwyczaje. 

 

 

http://www.e-zyczenia.pl/polskie-swieta-i-tradycje/boze-narodzenie/


 

 

 

Tradycja przynoszenia drzewka do domu  

Dawniej na wsiach przyniesienie choinki do domu miało cechy kradzieży 

obrzędowej: gospodarz rankiem w Wigilię udawał się do lasu, a wyniesiona 

z niego choinka czy gałęzie, "ukradzione" innemu światu, za jaki 

postrzegany był las, miały przynieść złodziejowi szczęście. Tradycja 

przynoszenia żywego drzewa do domu być może ma swe korzenie w 

praktykowanym dawniej stawianiu w czasie adwentu przystrojonego 

drzewka w przedsionku kościoła. 

CHOINKA 

 

  

Święty Mikołaj mieszka bardzo, bardzo daleko,  

wśród śniegu i lodu - tak daleko, żeby nikt nie  

mógł odnaleźć tego miejsca i podejrzeć, 

nad czym teraz pracuje święty Mikołaj...  

Cały rok pracowite elfy pomagają mu  

w przygotowaniu bożonarodzeniowych  

prezentów dla dzieci na całym świecie. 

Żeby Mikołaj mógł przynieść Ci właśnie to,   

o czym najbardziej marzysz - trzeba napisać do niego 

odpowiedni list. Masz niepowtarzalną  

okazję zrobić to właśnie tutaj! 

 

Bałwan – przypominająca w 

ogólnym zarysie człowieka figura 

wykonana ze śniegu, symbolizująca zimę. 

Lepienie bałwana jest popularną zabawą. 

Tradycyjny bałwan składa się z trzech kul 

śniegowych ustawionych na sobie, 

tworzących głowę, tułów i nogi. Oczy, 

usta i guziki wykonuje się z węgielków, 

nos z marchewki, ręce z patyków, 

natomiast nakrycie głowy stanowi garnek bądź wiadro. Czasami bałwan 

trzyma też miotłę.  

Bombka (w niektórych regionach Polski bańka) – ozdoba choinkowa 

wykonana zazwyczaj z cienkiego szkła. Bombki często są ręcznie 

malowane i posrebrzane od wewnątrz. Początki ich produkcji datuje się na 

1847 rok. Pierwsze bombki zostały wykonane w Lauscha w Niemczech 

przez Hansa Greinera. Według legendy rozpoczął on tworzenie szklanych 

wydmuszek do udekorowania choinki, gdyż nie stać go było na typowe 

wówczas dekoracje czyli orzechy, jabłka czy cukierki. 

Łańcuch choinkowy – ozdoba choinkowa wykonana 

zazwyczaj z papieru lub tworzyw sztucznych. 

Łańcuch służy do zawieszania na choinkę lub 

do innych świątecznych dekoracji. Łańcuchy 

choinkowe w obecnym kształcie po raz 

pierwszy wykonano w 1610, a jako materiału 

używano srebra. Na początku XX w., dzięki 

postępom w technologii możliwa stała się 

produkcja tych ozdób z papieru pokrytego.  
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