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Grudzień chociaż zimny, ciemny jako miesiąc jest przyjemny!
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6 rzeczy, których większość ludzi nie wie o... grudniu

5. Przesilenie zimowe, przypadające na 21 lub 22 grudnia, to wyjątkowa
doba - z najdłuższą nocą i najkrótszym dniem w roku (na północnej półkuli).
To oczywiście także początek astronomicznej zimy. Święto o niezwykle
długiej tradycji - "odrodzenie się Słońca" świętowali i starożytni Rzymianie, i
Persowie, Germanie czy Słowianie. U początków naszej ery święto to
przypadało na 25 grudnia i stąd utrwalona do dzisiaj data Bożego
Narodzenia.

 6. Na 28 grudnia przypadają obchody upamiętniające dokonaną przez
Heroda rzeź niewiniątek, wśród których spodziewał się znaleźć Jezusa i
pozbawić go życia. W efekcie ta właśnie data, 28 grudnia, uznawana była i
w sumie wciąż jest za najbardziej pechowy dzień roku, swoją szkodliwością
dalece przewyższający piątki trzynastego. 28 grudnia to zły dzień na ślub, a
nawet na koronację - Edward IV, król Anglii, postanowił przełożyć
ceremonię gdy tylko dowiedział się, że ma ona przypaść na ten dzień.

Sylwia Golanowska

-

-

 1. Dwunasty i ostatni miesiąc roku - to się zgadza. Nie zgadza się
natomiast nazwa - chociażby angielska, brzmiąca "December". "Decem-" to
po łacinie przedrostek znaczący tyle co "dziesiąty", a zatem nie dwunasty,
tylko dziesiąty miesiąc kalendarza rzymskiego, obowiązującego do 46 roku
p.n.e. i obejmującego tylko dziesięć miesięcy. Kalendarz się zmienił,
zmieniła się liczba miesięcy, ale nazwa miesiąca pozostała.

 2. Niedostatki słońca sprawiają, że grudzień dla wielu ludzi jest dość
depresyjny - już nawet pomijając sławetny 28 grudnia. W XVIII wieku niejaki
Benjamin Franklin sugerował zajadanie się kapustą, cebulą oraz
pieczonymi jabłkami i gruszkami w celu uniknięcia grudniowej melancholii i
flegmy. Kto zdecyduje się zweryfikować metodę, niech da znać jak poszło.

 3. Wskaźnik urodzeń w grudniu jest zwykle niższy niż w pozostałych
miesiącach roku. Wyraźny spadek zauważalny jest już od listopada i trwa aż
do lutego, a wynika to ponoć z tego, że przy planowaniu rodziny wiele osób
stara się uniknąć dodatkowego obciążenia w i tak trudnym z finansowego
punktu widzenia okresie.

 4. Polska nazwa grudzień ma z kolei pochodzić od rzeczownika "gruda",
oznaczającego zamarzniętą ziemię. Podobnie ostatni miesiąc roku określa
się na Ukrainie ("hrudeń") czy na Litwie ("gruodis"). W dawnej Polsce
używano też nazwy "prosień" lub "prosiniec", czyli wariantu, który utrwalił
się w Czechach ("prosinec").

Sylwia Golanowska
-
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Najkrótszy dzień roku

Przysłowia na grudzień

-

-
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O pierwszym dniu zimy postanowiła przypomnieć
wyszukiwarka Google, która przygotowała z tej
okazji wyjątkową formę swojego logotypu, która
jest wyświetlana na stronie głównej. To tzw.
Google Doodle. Po wejściu na stronę główną
wyszukiwarki widzimy bałwanka wpisanego w
napis "Google", który stoi na kuli ziemskiej.

22 grudnia wypada najkrótszy dzień roku. Potrwa
7 godzin i 42 minuty. Tego dnia słońce wzejdzie o
godzinie 7:43,a zajdzie o godz. 15:25. Jest to też
pierwszy dzień zimy astronomicznej i
kalendarzowej. To właśnie w grudniu kończy się
jesień, a wraz z nią znikają liście z drzew, dni są
coraz krótsze, a noce długie i zimne. Większość
roślin zimuje w formie nasion lub podziemnych
kłączy, cebul i bulw. Na powierzchni pozostają
tylko bezlistne krzewy i drzewa liściaste oraz
zimozielone krzewy i drzewa iglaste. Zwierzęta
pozostają w ukryciu przez całą zimę. Tylko ptaki i
niektóre ssaki są aktywne niezależnie od
temperatury otoczenia. Ryby przeżywają zimę w
wodzie pod lodem pod warunkiem, że przez
przeręble odbywać się będzie jej przewietrzanie.

 1. Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu.
 2. W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała.
 3. Grudzień jaki, czerwiec taki.
 4. Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.
 5. Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha.
 6. Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
 7. Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
 8. Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje.
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Gminne czytanie "elementarza" profesora Mariana Falskiego

-
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Od najmłodszych lat uczymy się mówić, pisać, czytać czego podstawą jest
alfabet. Prof. Marian Falski stworzył innowatorski w metodzie nauki czytania
i pisania elementarz. Pozycja ta z 1910 roku doczekała się wielu wznowień,
a wydawana jest do dziś. Jedyne w Polsce miejsce gdzie elementarze,
pierwsze podręczniki nie tylko z Polski, krajów Europy ale z całego świata
są zbierane i udostępniane zwiedzającym jest Muzeum Oświaty w Kuźnicy
Grabowskie, powstałe w zachowanym dworku rodziny Oxnerów - teściów
Mariana Falskiego. „III Wspólne Czytanie Elementarza prof. Mariana
Falskiego” jest jednym z kilku podejmowanych zamierzeń mających na celu
wypromowanie Muzeum i posiadanych zasobów. Wydarzenie zostało 
objęte honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-
Duda. Wspaniale przygotowane dzieci odczytały fragmenty elementarza.
Udział w wydarzeniu poprzez odtworzenie nagrań miały Pierwsza Dama
RP Agata Konhauser-Duda, Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, oraz znani aktorzy.

www.kraszewice.pl
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Sylwester

KarnawałNowy Rok

-

-

  Jest to międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku (w
kalendarzu gregoriańskim), w Polsce jest to dzień wolny od pracy. Zwyczaj
rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia pochodzi ze
starożytnego Rzymu, którego mieszkańcy czcili w ten dzień Janusa, boga
bram, drzwi i początków.
 Wyznawcy prawosławia i część grekokatolików posługujący się
kalendarzem juliańskim witają Nowy Rok 1/14 stycznia. Bawią się oni na
tzw. małankach w nocy z 13 na 14 stycznia.

 Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w polskiej tradycji miano sylwestra od
imienia świętego, który wspominany jest w tym dniu w liturgii w Kościele
Rzymskokatolickim. Samo święto pożegnania starego i powitania nowego
roku narodziło się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Początkowo
obchodzono je tylko w bogatszych warstwach społeczeństwa, stopniowo
zwyczaj przedostawał się do życia uboższych ludzi. Na początku XX wieku
pojawiły się lokalne zwyczaje przeżywania nocy sylwestrowych, na
przykład:

w Danii zeskakiwano z krzesła o północy
w Hiszpanii wraz z każdym uderzeniem zegara zjada się jedno
winogrono
w Tajlandii odbywa się Legendarna Plażowa Balanga zwana Moon
Party.

Wiktoria Sabała

  Karnawał to szaleństwo imprez i zabaw, które ogarnia cały
świat! Jego fenomen polega na tym, że w znanej nam formie
organizuje się go od kilku setek lat i nic nie wskazuje na to, by
tradycje karnawałowe miały odejść w zapomnienie.
  Był zabawą nie tylko dla najwyższego stanu. Także
mieszczanie i chłopi organizowali zapustowe spotkania. W
miastach przyjęły się zabawy pod gołym niebem i barwne
maskarady, czyli pochody, podczas których zakładano maski.
Z czasem, na włoski wzór, zaczęto organizować reduty, czyli
bale, gdzie wystarczyło zapłacić za wstęp, by móc bawić się
do białego rana.
  Na wsiach podczas zapust spotykano się w karczmach, gdzie
jedzono i tańczono. Inną tradycją karnawałową były pochody
przebierańców - turonia i zwierząt, którzy odwiedzali domy
gospodarzy, zbierając podarunki.
  Obecnie bale i imprezy karnawałowe nie są już tak huczne
jak dawniej. Polacy najczęściej ograniczają się do zabaw
ostatkowych - w ostatni tydzień karnawału. Ostatki
rozpoczynają się tłustym czwartkiem, kiedy to obowiązkowo
należy zjeść kilka pączków i faworków.

Wiktoria Sabała

-

-
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