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Coraz bliżej święta!

        W numerze:

*Narodowe Święto
Niepodległości
*Andrzejki
*Pomysły na świąteczne
prezenty
*Jesień w redakcyjnym
obiektywie

                        
                    Opłatek

Jest w moim kraju zwyczaj, 
że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego 
łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując 
uczucia w tym chlebie.
                          
                               C. K. Norwid
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11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez
naród polski niepodległości i jako dzień związany z
wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego
wodza narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest
uroczystym Świętem Niepodległości.
11 listopada obchodzimy 103. rocznicę odzyskania
przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach
niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten
został uznany za święto państwowe ustawą z 23
kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości, ale
uroczyste obchody odbywały się już
wcześniej. Pierwszy raz odzyskanie niepodległości
powszechnie upamiętniono 14 listopada 1920 r.
Wcześniej nie było to w pełni możliwe ze względu na
toczące się walki o kształt granic Rzeczypospolitej. W
latach 1919 - 1936 obchody odzyskania
niepodległości odbywały się zwykle w pierwszą
niedzielę po 11 listopada i miały charakter wojskowy.
W całym kraju odbywały się wówczas rewie
wojskowe, msze święte za Ojczyznę i uroczystości
państwowe. W Belwederze zaś organizowano
ceremonie wręczania orderów Virtuti Militari za
męstwo okazane w walce o wolność.

11 listopada w charakterze święta państwowego
celebrowany był w dwudziestoleciu międzywojennym
jedynie dwa razy- w 1937 i 1938 r. 
W czasie II wojny światowej obchodzenie Święta
Niepodległości było zabronione. Pamięć jednak
kultywowano konspiracyjnie, głównie w ramach
działań „małego sabotażu”. Na murach miast
pojawiały się okolicznościowe napisy, a w miejscach o
trwałej symbolice narodowej składano wieńce i
mocowano biało-czerwone flagi.
Po wojnie Krajowa Rada Narodowa uczyniła świętem
państwowym 22 lipca, rocznicę ogłoszenia Manifestu
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944
r., jednocześnie znosząc Święto Niepodległości. Aż
do 1989 r. celebrowanie 11 listopada groziło
represjami aparatu komunistycznego PRL. 
Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada
zostało przywrócone przez Sejm Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej ustawą z 15 lutego 1989 r.
pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. 
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    Wróżby andrzejkowe

Co to są i jak się obchodzi
andrzejki?

Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie 
w darze

Andrzejki to wieczór wróżb, przypadający na wigilię
imienin Andrzeja, czyli na noc z 29 na 30 listopada.
Święty Andrzej to patron Szkocji, Grecji, Rosji,
Hiszpanii i wielu innych państw oraz miast, a także
narodów słowiańskich. Święty Andrzej Apostoł jest
patronem małżeństw oraz orędownikiem zakochanych
– pewnie dlatego wieczór, w którym panny wróżyły
dawniej, chcąc dowiedzieć się czegoś o swoim
przyszłym mężu, związany jest właśnie ze świętym
Andrzejem. Obecnie andrzejki to okazja do wróżenia i
dla kobiet, i dla mężczyzn. Dawniej jednak wróżby dla
panów odbywały się w katarzynki, w nocy z 24 na 25
listopada. 

*** wyścig butów (czyj but pierwszy dotknie progu,
ta osoba pierwsza wyjdzie za mąż/ożeni się);
*** obieranie jabłka ze skórki i rzucanie skórki za
siebie (najdłuższa to najdłuższy związek, a
rzucona przez ramię  ułoży się w kształt pierwszej
litery imienia lub nazwiska przyszłej miłości);
***karteczki z imionami , w które z drugiej strony
wbija się szpilkę, w ten sposób poznając imię
swojej przyszłej miłości;
***lanie wosku - oczywiście przez klucz, a
następnie odgadywanie przyszłości na podstawie
kształtów zastygłego wosku,
***ciastka z wróżbą - oryginalnie pochodzą
z dalekiego wschodu. W każdym ciastku
(kruchym) znajduje się mała karteczka z cytatem,
który ma mówić o najbliższej przyszłości. Możesz
oczywiście zebrać kilka cytatów i zamieścić
je w ciastkach;
***wiele wróżb andrzejkowych dotyczy przyszłego
zawodu, który po prostu losuje się podobnie jak
przebijanie serca z imieniem ukochanego.
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 Gwiazdka Mikołajki
Najlepsze pomysły na prezenty

Pluszaki mogą posłużyć za towarzyszy
samotności - wysłuchają, przytulą, nie
zdradzą... Idealny prezent mikołajkowy.
Dobrze jest dobrać ich wielkość , kolor i
kształt do charakteru osoby
obdarowywanej. Sukces murowany!

Dobry prezent to słodycze, które osłodzą
nam każdy, nawet pochmurny dzień. Przy
ich wyborze należy pamiętać o
możliwości sięgnięcia po zdrowszą ich
wersję i nie przesadzać z ilością.

Skarpetki i sweterki świąteczne
to prezent  idealny dla każdego.
W końcu kto nie chciałby mieć
czegoś,  co ogrzałoby
zmarznięte stópki  w zimę?

Świąteczny, klimatyczny kubek
jest idealny na mroźne wieczory,
aby napić się pysznej gorącej
czekolady, herbaty z imbirem lub
pysznego kakao.
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Jesień w redakcyjnym obiektywie

Złota jesień
 KONSTANTY ĆWIERK
Pięk na jest pol ska je sień w li ściach zło tych,
W uśmie chach słoń ca bla dych i ła god nych.
Liść spa da ci cho jak zło ci sty mo tyl:
Wie czór gwiaź dzi sty jest rzeź wią co chłod ny
Do lasu te raz iść bie rze ocho ta:
Ileż tam te raz z li ści żół tych zło ta.

fot. Kasia fot. Maja

fot. R.I.

https://poezja.org/wz/%C4%86wierk_Konstanty/
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