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Wigilia w naszym Przysiółku

Wa ne tematy:
•

nieg został odwołany!

• Pierwszy dzie
rodziny
• Drugi dzie
jaciół

wi t u

wi t u przy-

• Poniedziałek jest ju po
wi tach...

W naszym Przysiółku
s siedzi wol
yczenia
telefoniczne. Nie szkodzi,
e mamy do siebie niedaleko — telefon jest najwygodniejsza form składania sobie ycze .
Tak wi c widzimy si
przez drog , ale to i tak
za daleko.
Z drugiej strony — 24
grudnia we wszystkich
domach wre praca: porz dki, zakupy, ubieranie choinki.
Pierwszy wolny dzie ,
wi c wszyscy zaj ci s
pracami domowymi.

W tym numerze:

Inaczej jest pierwszego i
drugiego dnia wi t. To

wi ta — pora składania ycze
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Z ró nych bajek
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W ogrodzie

3

Nasza Asa
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Lektury

4

Mo e przed Nowym Rokiem jeszcze b dzie u nas tak biało...

dni spotka z rodzin ,
przyjaciółmi i s siadami.

namówi na cz stowanie
smakołykami.

My dotarli my do Najwa niejszych S siadów
dopiero w drugi dzie
wi t — ale jeszcze z
opłatkiem i, jak zawsze,
z dobrym słowem. Nie
dali my si jednak ju

Ob arstwo
wi teczne
nale y do polskich grzechów głównych. Z tego
adna Unia nas nie wyleczy...

A U NAS POD LASEM...
Wigilijnym rankiem jeszcze działy si wczorajsze
sprawy: najpierw listonoszka przywiozła nam
w niewielkiej paczce talerzyk wygrany przeze
mnie na Allegro, po
chwili podjechał samochód po sprzedany komu przez Internet telefon (transakcja była
krótka, z r ki do r ki).

Ale ju pachniało wi tami: Andrzej z Krakowa
ogłosił telefoniczn kol d . Zadzwoniłam do
Brennej, przekazuj c t
kol d dalej.
Upewniłam si te telefonicznie, e w południe
drugiego dnia wi t zostaniemy
ugoszczeni
przez kole ank „z pia-

skownicy”, Danusi , w
Magdalence — gdzie
ostatnio mieszka wraz z
m em.
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wi ta — pora składania ycze
Kiedy składanie ycze
wi tecznych nierozł cznie wi zało si ze
spotkaniem: wy u nas, my u was,
albo my i wy — na pasterce w kociele.
Kiedy poczta stała si powszechnie dost pna, pojawiły si kartki
wi teczne. Nie mówi c ju o
znaczkach. Musz przecie wspomnie , e pierwszy znaczek pocztowy wydano w 1840 roku w Anglii.
W Polsce pierwszy znaczek pojawił
si 20 lat pó niej — w 1860 roku.
yczenia wi teczne przesyłał równie telegraf — ale ta forma składania ycze nigdy zbytnio si nie
upowszechniła. Telegramy nie były
nigdy tanie, a mie ciły tylko lakoniczne jedno-dwa zdania.

Przez ponad sto lat nasi przodkowie yczyli sobie Wesołych wi t
na wi tecznych kartkach.
Kiedy rozpowszechnił si wynalazek telefonu, coraz cz ciej
zast pował kolorowe
karki wi teczne.
Ale prawdziwa rewolucja dopiero nadchodziła. W ko cu XX
wieku pojawiły si
telefony komórkowe i
Internet.
yczenia
przekazywane za pomoc SMS przez telefony
komórkowe
opanowały
cały
wiat. Z kolei Inter-

net pozwala przesyła yczenia w
formie multiprezentacji: ud wi kowione slajdowiska, filmiki i animacje podbiły wiat. Niewiele kosztuj a bawi i ciesz zarówno nadawców, jak odbiorców.
Teraz składanie sobie ycze
na „papierowych”
kartkach jest niemodne,
wr cz retro.
Szkoda tylko kolekcji kartek, czasem z rysunkiem
patriotycznym, czasem
r c z ni e
ma l o w a n y c h
akwarel ...

Wesołych wi t!

Se ne vrati, pane Havranek.

Porcelana
Cienka ceramiczna skorupka, która prze wituje pod wiatło — cz sto na dnie znale mo na znak
wytwórni, niekiedy jeszcze podpis
kogo , kto ozdobił naczynie czy figurk .
Zacz ło si od garncarstwa. Naczynia z gliny pokrywane pó niej
szkliwem stanowi pocz tki ceramiki. Greckie słowo keramos oznacza wła nie glin . Około VII wieku

n.e. wynaleziono w Chinach porcelan . W Europie jej produkcja ruszyła dopiero tysi c lat pó niej.
Słowo porcelana
pochodzi od portugalskiego porcella — muszla.
Masa porcelanowa po uformowaniu i wysuszeniu poddawa-

na jest pierwszemu wypalaniu w
piecu. Nast pnie wyrób jest dekorowany i szkliwiony, by ponownie
zosta wypalony.

W roku 1879 Filip
Rosenthal zało ył fabryk
porcelany w miejscowo ci
Selb na terenie Bawarii.

Dzisiaj naczynia porcelanowe znale mo na
nawet w najbiedniejszych domach. Jednak
nadal fascynuje kunszt
wytwarzania tych wyrobów.

Z ró nych bajek
Ko na biegunach
mo e niezauwa alnie zmieni si w
konia troja skiego.

Moje pokolenie
jako nie wyrosło
z dzieci cych marze .

Moje pokolenie
miało skrócone dzieci stwo. Nie
zd yli my nabawi
si
jako
dzieci, wi c wyro li my na infantylnych dorosłych. Dopiero teraz

mamy fajne zabawki. Dopiero
teraz sta nas na kolorowe ksi ki z obrazkami.
Nasze i nie nasze dzieci/wnuki
(niepotrzebne skre li ) maj z
nami dobrze — traktujemy je jako równych kompanów do zabawy. Łatwiej si nam z nimi dogada , ani eli z ich rodzicami...

Mam nadziej , e nie doro niemy nigdy. e uda si nam zachowa t beztrosk i niczym nie
uzasadnion pogod ducha a do
schyłku dni.
A niech tam inni b d
doro li... Ich strata.

sobie
(Dasa)
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Pogoda
Za oknem wcale nie jest grudniowo. Jeszcze dzie przed Wigili
było biało — a nazajutrz nieg
stopniał wsz dzie. A poniewa leał wyj tkowo krótko, to znowu w
całym ogrodzie jest zielono. Trawa
nie zd yła zapa w sen zimowy.

sia i Edward z Brennej
mówili o bieli dokoła.

Tylko na południu Polski jeszcze
utrzymuje si troch niegu: Danu-

Drogi pełne s kału .

U nas zielono. Temperatura przez całe wi ta nie
spadła poni ej zera. Kilkakrotnie padał deszcz.

Znowu nie uda si zrobi
sylwestra z kuligiem. Co
to za zima?!
Wszystko wokół przypomina bardziej pó n jesie lub przedwionie.
Warunki biometeorologiczne s
niekorzystne. Meteoropaci (czyli ci,
którzy boj si meteorów) s nie w
sosie.

A kto jest w sosie? Komu si taka
pogoda podoba? Chyba tylko co
bardziej egzotycznym ro linom w
naszym ogrodzie...
Prognozy przewiduj zim dopiero
w drugiej połowie stycznia.

W naszym ogrodzie

Zim trudno by ptakiem i turkuciem
W Wigili znowu sikory-bogatki
przyleciały na słonin za oknem.
Poprzedniego dnia oprócz bogatek
widziałam w karmniku pi knego
niebieskiego kowalika.
Lubimy zim obserwowa ptaki w
ogrodzie. Cz sto udaje si uchwyci je na fotografii.
Najbardziej chyba lubimy dzi cioła pstrego, cho troch nam al,

e wyjada sikorom słonin .

Magdalence te rosn kopce. Troch ra niej, ale szkoda równej darni. B dzie robota na wiosn .

Tej zimy nie widzieli my jeszcze
adnej sikory-modraszki. Mo e
pojawi si , gdy przyjd wi ksze niegi.
U Sikorskich cz sto
Niestety, wraz z cieplejszym powietrzem
na trawnik powrócił
kret. Znowu rozkopał
uklepane przeze mnie
kopce. U przyjaciół w

Asa si goni i leni
Asa ma chcic , wi c za płotem pojawiaj si
amanci. Suka jest niespokojna i my troch
te . Musimy uwa a , eby nie wdała si w
mezalianse...
W Wigili zaprosili my psic o północy z nadziej , e mo e co powie. Powiedziała, a jake, ja to sobie przetłumaczyłam na nasze, a
jej pan ju spał, wi c si nie dowie.
Której nocy amanci Asy tak si dobijali, e jej pan

bywaj wróble. Sikory
dokarmiane s przez
Wróblewskich.
Albo odwrotnie.

Za to mo e pozb dziemy si turkucia
podjadka, który bywa krecim przysmakiem, a wiele szkód
ju nam narobił.
W naszym ogrodzie
trwa walka o ycie.
ze straszakiem wychodził do ogrodu
około 3 rano, boj c
si złoczy ców. Łomot bramy obudził
te s siadów po drugiej stronie drogi.
Jak to dobrze, e
nasz płot na podmurówce jest tak starannie wykonany...

We wsi mówi „suka si goni”. Na Podhalu natomiast
spytano nas kiedy „Czy bardzo si leni?”... Tak, nasza
suka bardzo linieje.

W LE NEJ S AD YB IE

Od Redakcji

Przysiółek Pod Lasem
05-311 D be Wielkie

Nie mam poj cia, na jak długo starczy mi energii na prowadzenie tej gazetki. Wiem, e pomysłów nie zabraknie.

Tel.: 603-220-175
E-mail: halusia@softland.com.pl

Na razie jestem pełna zapału.
Boj si zapeszy .
Wiem jednak, e takie pisanie jest niezłym treningiem małej
formy. Dlatego zacz łam. Mo e ten numer b dzie nie tylko
pierwszym, ale równie ostatnim.
A mo e pomysł rozwinie si na tyle, e naucz si pisywa
drobne felietony i znajd wdzi cznych Czytelników? Kto to
wie?

Miło i zgoda
domu ozdoba

Jeszcze wiele nauki przede mn .

Halusia

Lektury nasze najnowsze
Mój m
dostał ode mnie ksi k
Bogusława
Wołosza skiego
Twierdza szyfrów.
Ja dostałam od m a ksi k
Agnieszki Osieckiej Galeria
potworów.
Oboje jeste my zadowoleni.
O pierwszej ksi ce niewiele jeszcze mog powiedzie — jestem w
trakcie czytania tej drugiej.
My lałam dotychczas,
e mam
wszystkie ksi ki Pani Agnieszki.
Z alem uznałam kolekcj za „zbiór
zamkni ty”, niczym klaser znaczków NRD: nie b dzie ich ju wi cej. Jakie wi c było moje zdumienie, gdy rozpakowałam prezent!
Jak gdyby zza grobu ta wspaniała
Autorka jeszcze co mi dopowiada.
Ksi ka w zało eniu miała stanowi dalszy ci g Szpetnych czter-

dziestoletnich. Podejrzewam,
e
Pani Agnieszka nie zd yła napisa tyle, by starczyło na ksi k .
Jej córka, Agata Passent, wraz ze
swym Ojcem, Danielem Passentem, postarali si , aby nie była to
chuda broszurka. Pan Daniel
szczelnie zapełnił marginesy, wyjaniaj c nieznane ju dzi terminy i
opisuj c wyst puj ce w opowie ci
Autorki postaci.
Cało jest bogato ilustrowana fotografiami zebranymi przez Fundacj Okularnicy.
Chyba zbyt rzadko bywam na ich
stronie internetowej — mo e wiedziałabym o przygotowywaniu tej
ksi ki. Wówczas jednak omin łoby mnie zaskoczenie, którego wcale
nie ałuj . Co wi cej: z tre ci ksi ki wynika, e mog si spodziewa
jeszcze jednej pozycji: Agnieszka
Osiecka pisywała Listy do Michni-

ka i jeszcze nie s one opublikowane.
Z niecierpliwo ci b d czeka na
t publikacj . Ostatnio dowiedziałam si , e Adam Michnik choruje,
e jest w szpitalu. To wielka posta , któr niezmiennie darz szacunkiem od czasów podziemnych
publikacji.. Jestem pewna, e listy
Agnieszki Osieckiej do niego b d
równie wspaniał lektur .
A Wołosza skiego lubimy z telewizora...

