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Jak to z miesiącami było
Jedne są z nami od wieków, inne

niegdyś nosiły zupełnie inne miano.
Rodzime nazwy miesięcy pozwalają
nam odgadnąć sytuację panującą
kiedyś na naszych ziemiach, poka-
zują jakie skojarzenia mieli nasi
przodkowie.

Nazwy te są wyjątkowe i niepo-
wtarzalne. Niektóre dają się łatwo
zinterpretować, innym trudniej jest
przypisać znaczenie. Miesiące swoje
imiona zawdzięczają w większości
zjawiskom przyrody lub pracom rol-
niczym. Dziś każdy miesiąc ma
swoją jedną, niezmienną nazwę, kie-
dyś miewał ich kilka. Z czasem jedne
nazwy wyszły z użycia, inne zmieniły
„właścicieli”.

Pierwszy miesiąc nosił nazwę le-
dzień – od lodu. Inną nazwą jest sty-
czeń lub tyczeń,
najprawdopodobniej od tyk. Z pew-
nością miano nie pochodzi od „sty-
kania się” starego roku z nowym, bo
ta tradycja jest znacznie późniejsza
niż nazwa, która pochodzi jeszcze z
epoki pogańskiej.

Drugi miesiąc nazywano sieczeń
od zimna, które siecze, albo strąpacz
– od strzępienia dróg. Inną nazwą,
która pozostała do dziś jest luty to
znaczy srogi.

Marzec miał i ma miano obcego
pochodzenia.

Miesiąc czwarty ma łatwo wytłu-
maczalną nazwę kwiecień - od
kwiatów, zamiennie stosowaną z
mianem łżykwiat.

Maj podobnie jak marzec jest

Stary rok zbliża się ku końcowi. Wkrótce na nowo zaczniemy
odliczanie miesięcy. Skąd się wzięły ich nazwy? Niektóre są
oczywiste, inne już nie.

nazwą obcą, zapożyczoną.
Dzisiejszy czerwiec to dawniej-

szy czyrwień lub czyrwiec, od okre-
ślenia owada, którego poczwarki
zbierano i suszono o tej porze roku,
by uzyskać z nich purpurowy barw-
nik. Inaczej na czerwiec mówiono
zok – było to przezwisko konika pol-
nego.

Siódmy miesiąc to niegdyś lipień
lub lipiec, nazwa związana z kwit-

nieniem lip. Miano sirpień letni mie-
siąc zawdzięczał sierpom żniwnym.
Inną nazwą tego miesiąca było
słowo czyrwień, które określało też
wcześniej wspomniany czerwiec.

Wrzesień prócz nazwy, która za-
chowała się w niezmienionej postaci,
a pochodzi od wrzosu nosił jeszcze
miano październik od paździerzy, od
której uwalniano len, czy pajęcznik
od pajęczyny babiego lata.

Miesiąc dziesiąty był nazywany
paździerzeń albo listopad.

Jedenasty w kolejności miesiąc
„pożyczał” nazwy od swoich sąsia-
dów i określano go mianami: listo-
pad, pajęcznik, październik,
wrzesień oraz grudzień od grudy, w
którą mróz zamieniał ziemię.

Grudzień oprócz dzisiejszej
nazwy określany był niejasnym sło-
wem prosień.

Wigilijny savoir-vivre
- W czasie kolacji wyłączamy

telewizor, aby nie przeszkadzał w
rozmowach.

- Nie podejmujemy przy stole
niemiłych tematów.

- Jeśli składamy życzenia przez
telefon, robimy to tylko po połu-
dniu, nie wieczorem.

- Próbujemy każdej potrawy i
chwalimy te zrobione przez innych.

- Jesteśmy odświętnie ubrani.
- Jeśli przyjmujemy gości,

każdy powinien dostać podarunek,
choćby drobiazg.

- Rozpakowując upominki pa-
miętajmy, by okazać swoją radość.

- Gdy jesteśmy gośćmi, zapro-
ponujmy gospodarzom pomoc, na
przykład w sprzątaniu ze stołu.

Pierwszą kartkę z życzeniami z
okazji Bożego Narodzenia wysłał
w 1842 roku 16-latek z Londynu
Wiliam Maw Egley. W następnym
roku w Wielkiej Brytanii pojawiły
się kartki zrobione na prywatne za-
mówienie dyrektora Muzeum Wik-
torii i Alberta w Londynie.
Natomiast w Ameryce świąteczne
kartki w 1875 roku wprowadził na
rynek urodzony we Wrocławiu Lois
Prang. On też, jako pierwszy,
umieścił na nich wzory bożonaro-
dzeniowe i zorganizował konkurs
na najpiękniejsze kartki świą-
teczne. Zwyczaj wysyłania życzeń
na specjalnych kartonikach upo-
wszechnił się w świecie dopiero na
początku XX wieku. Do Polski do-
tarł pod koniec XIX wieku. Dziś co
roku przekazuje się kilka milionów
takich przesyłek.

Od kiedykartki?

Zimowa kołówka
Tę zabawę proponujemy nieco

starszym dzieciom. Z liter rozrzu-
conych wokół bombki ułożyć
trzeba hasło składające się z
trzech słów. Pierwszą literą roz-
wiązania jest duże "C". Następne
litery słowa odnajdujemy przeska-
kując zawsze taką samą ilość kra-
tek. Aby uzyskać całe hasło
kołówkę okrążyć trzeba cztery
razy. Spośród prawidłowych odpo-
wiedzi wylosujemy nagrodę nie-
spodziankę dla jednego z
nadawców.

DrzewkoŜycia

* Ludzie urodzeni w święta to
zwykle osoby pełne optymizmu,
takie, co wierzą w swoją szczę-
śliwą gwiazdę. W dzieciństwie by-
wają niesforne, mają mnóstwo
pomysłów, czasem trudno za nimi
nadążyć. Szybko zyskują przyja-
ciół, ale też łatwo je zranić. Są
wrażliwe i źle znoszą krytykę.

* Tradycja strojenia choinek
bombkami nie jest zbyt długa.
Okazuje się, że ten pomysł przy-
wędrował do nas z Niemiec i to do-
piero w XIX wieku. Pierwszą
bombkę wyprodukowano w hucie
szkła w Lauchen. Firma znajdo-
wała się na skraju bankructwa i
właśnie wtedy wymyślli produkcję
"baniek" z cieniutkiego szkła.
Bombki przyjęły się natychmiast i,
jak nietrudno się domyślić, urato-
wały hutę.

Ciekawe

Trudno sobie wyobrazić
Boże Narodzenie bez choinki.
Wydaje na nam się, że była z
nami zawsze, a przecież tak nie
jest. Jako obyczaj chrześcijań-
ski przywędrowała do nas z Al-
zacji w drugiej połowie XVIII
wieku, a na Podkarpcie dopiero
po II wojnie światowej.

Bożonarodzeniowe drzewko
ma pogański rodowód sięgający II
wieku naszej ery. Wówczas to są-
dzono, że siły natury przechodzą z
jednej istoty na drugą, a dotykając
drzewka, człowiek odpędza złe
moce, przyciągając płodność i do-
brobyt. W polskiej mowie nazy-
wano ją wiechą, jeglijką,
pobłażniczką, co zawsze ozna-
czało wierzchołek sosny uwie-
szony nad sufitem. Takie gałązki
wieszano w domu, ale też w obo-
rach i stajniach.

Kościół nie od razu zaakcepto-
wał ten niechrześcijański obyczaj.
Okazało się jednak, że magia tego
drzewka jest tak wielka, że nie
można było z nią walczyć. Osta-
tecznie choinka stała się symbo-
lem biblijnego drzewa wiadomości
złego i dobrego, a jej zieloność -
nadzieją nieba. Kolorowe łańcuchy
na choince symbolizują węża ku-
szącego Ewę swym blaskiem. Jab-
łuszka są rajskimi owocami, a
gwiazdka na czubku drzewka -
Gwiazdą Betlejemską. Orzechy
symbolizują wciąż odradzającą się
miłość, a pierniki jadło codzienne.

Choinkę ubrać trzeba w dzień
wigilijny po zachodzie słońca. Tak
by gotowa była, kiedy na niebie za-
błyśnie pierwsza gwiazdka, a cała
rodzina zasiądzie do stołu.


