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W tym numerze: 

 

GRUDZIEŃ 

 

To miesiąc, w którym po raz pierwszy porządnie zamarza ziemia. 

A w języku naszych przodków, Prasłowian, 

zamarznięta ziemia to gruda. 

Na pociechę ofiarowuje nam Święta Bożego Narodzenia. 

Grudzień – ziemię grudzi i izdebki studzi. 

Jak się grudzień zaczyna, taka będzie cała zima. 
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5 GRUDZIEŃ 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
WOLONTARIUSZA 

 

 

 

 

                                                                               „Miarą twojego człowieczeństwa 

                                                                      jest wielkość twojej troski  

                                                                 o drugiego człowieka.” 

Ks. Mieczysław Maliński 

 

 

 

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla 

trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy 

Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite 
organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, 

jak i globalnym.   

Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI 

wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) 
skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczy-

wiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat 

nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w 
działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, 

Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mie-

rze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie 
od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć 

Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. 

Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.  
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 6 GRUDZIEŃ 

MIKOŁAJKI 
 

 

                           Mikołaju nasz,  

                        dużo paczek masz. 

                 Jak Cię ładnie poprosimy, 

                        to nam jedną dasz! 

 

 

Mikołajki to polska nazwa święta obchodzonego ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry.               W 

Kościele prawosławnym obchodzone jest ono 6 grudnia, z kolei w Kościele katolickim zniesiono je w 

1969 roku i od tamtej pory jest tzw. wspomnieniem dowolnym. Co ciekawe, do XIX wieku dzień św. 

Mikołaja był w Polsce dniem wolnym od pracy. 

Współcześnie Mikołajki nie są dniem wolnym, ale mimo to obfitują w wiele przyjemności,                  a 

przede wszystkim w prezenty. Tradycją jest, że tego dnia obdarowuje się dzieci różnymi upominkami, 

np. słodyczami, zabawkami czy książkami. W wielu szkołach, domach kultury              i parafiach w 

dniu 6 grudnia organizuje się liczne wydarzenia, podczas których ktoś przebrany za Mikołaja rozdaje 

dzieciom prezenty. 

Kim był historyczny św. Mikołaj? 

Historyczny święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku. Wsławił się m.in. pomaganiem najuboż-

szym i potrzebującym. Był biskupem Miry, we wschodniej Licji (miejsce to znajduje się dziś w Turcji). 

Współcześnie baśniowa postać wzorowana na historycznym świętym Mikołaju jest wykorzystywana w 

kulturze masowej podczas obchodów świąt Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj, jakiego znamy, pojawił 

się w kulturze w XIX wieku. 
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19 grudzień 

WIECZÓR  WIGILIJNY 
 

                                                             Prószy śnieg czysty jak Twe serce, 
                                                        gdziekolwiek spojrzę tam śnieżne kobierce. 
                                                          Cichutko rozbrzmiewa świąteczna kolęda 
                                                      - niech piękne i białe będą Te Święta. 

 

 

Boże Narodzenie to przepiękny okres w roku, podczas 
którego panuje atmosfera dobroci, życzliwości, wspólnoty, to czas szczególnej więzi. W obliczu świą-
tecznej magii, przepełnionej radością, miłością i nadzieją dnia 19 grudnia została zorganizowana jak 
co roku uroczysta Kolacja Wigilijna dla wychowanków grup wychowawczych z udziałem Dyrekcji, 
Kierownictwa, wychowawców i duchowieństwa. Spotkanie rozpoczęto od wspólnej modlitwy, którą 
poprowadził ojciec Borys Karczmarczyk. Następnie przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i wza-
jemne życzenia. Po czym wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, na którym dzięki panią z kuchni nie 
zabrakło tradycyjnych polskich dań i przystawek. Wspaniały wieczór uwieczniło wspólne kolędowa-
nie i dzielenie się upominkami, które przyniósł dla dzieci i młodzieży Święty Mikołaj. Spotkanie prze-
biegło w ciepłej, rodzinnej atmosferze, tak by każdy               z uczestników mógł poczuć namiastkę 
zbliżających się świąt. 
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25 – 26 grudzień 

BOŻE  NARODZENIE 

 

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą wszystkim wiele radości. 

Niech uśmiech zagości w domach i ogarnie Was ciepło wigilijnej świecy. 

Niech samotność odejdzie w niepamięć, a zima otula białym puchem. 

Niech dobry Bóg namaluje szczęście na wszystkich twarzach. 

Niech miłość dotyka delikatnie, lecz bez ustanku. 

Niech marzenia płyną wysoko w górę i spełnią się. 

 

                                              Pięknych Świąt Bożego Narodzenia  

                                                                    życzy 

                                                                      Samorząd Wychowanków. 
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„Człowiek, który umie żyć 
w harmonii z samym sobą 

jest szczęśliwy. ” 

Jesteśmy w sieci web- 
www.osw-

franciszek.pl 

W noc grudniową księżyc świeci 

Biały śnieg się skrzy 

Cicho wszędzie, śpią już dzieci 

Cudne mają sny 

   


