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Wieczór wigilijny 
 

 
To właśnie tego wieczoru,  

gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,  
przy stołach są miejsca dla obcych,  

bo nikt być samotny nie może. 
 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 

w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha.  
To właśnie tego wieczoru  

zło ze wstydu umiera,  
widząc, jak silna i piękna  

jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 
 

To właśnie tego wieczoru,  
od bardzo wielu wieków,  

pod dachem tkliwej kolędy  
Bóg rodzi się w człowieku. 

 
 

L. Krzemieniecka 

 

 



… Ostatnie 

wydarzenia  … 
 

 

 Zajęcia z cyklu „Spotkanie z pracodawcą”: 

- co to jest mobbing? 

- przejawy mobbingu 

- czy doświadczyłeś mobbingu? 

- jak walczyć z mobbingiem?           

 Bajkoterapia  - bajki psychoterapeutyczne „Był sobie 

diament”, „Pałacowy ogród”  

Międzywarsztatowy Konkurs Umiejętności Osób 

Niepełnosprawnych 

 Andrzejki – tańce, wróżby, zabawy integracyjne 

 Kiermasze świąteczne: w Urzędzie Marszałkowskim 

w Toruniu, w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz w WTZ 

 Spotkanie wigilijne z rodzicami w WTZ 

   



Zimowi solenizanci 

Wszystkiego najlepszego! 

 

Nasze dobre rady…  

jak spokojnie spędzić święta 

☞ Rozdziel obowiązki. Zaangażuj w przygotowania do świąt całą rodzinę. 

Kiedy każdy będzie odpowiedzialny za jedną lub dwie rzeczy, nikt nie 

odczuje zmęczenia wynikającego z przeciążenia obowiązkami. Wszyscy 

za to poczują się docenieni. Przy dzieleniu zadań należy wziąć pod uwagę 

wiek i możliwości członków rodziny. 

☞ Do kolacji wigilijnej przygotuj się kilka dni wcześniej. Ugotuj barszcz, 

zrób pierogi i inne ważne dania i zamroź je. Nie zostawiaj wszystkiego na 

ostatnią chwilę – dobra organizacja to mniej stresu i pośpiechu! 

☞ Daj się wykazać gościom.  Zaproponuj im, żeby przynieśli ulubione 

ciasta, ciasteczka czy napoje.  

 



 

         Ludowe 

p r z y s ł o w i a 
 

Gdy mróz jest pierwszego grudnia,  

wyschnie niejedna w lecie studnia. 

 

Jak się grudzień zaczyna,  

taka będzie cała zima. 

 

Święta Barbara po lodzie,  

Boże Narodzenie po wodzie. 

 

Adam i Ewa pokazują,  

jaki styczeń i luty po nich następują. 

 

Zima starym dokucza,  

a młodych naucza. 



  

Znajdź dwie takie same śnieżynki 

 



                                               

Wieczór wigilijny jest najbardziej uroczystym 

wieczorem w roku i rozpoczyna święta Bożego 

Narodzenia, obchodzone od IV wieku naszej ery. 

Głównym akcentem świąt była i jest wieczerza 

wigilijna, którą rozpoczynamy dzieląc się 

opłatkiem i składając sobie życzenia. 

Staropolskie opłatki były kolorowe, pięknie 

zdobione, dzisiaj przeważnie białe. Dawniej 

kolację wigilijną nazywano „postnik”, „pośnik”, 

„Pańska Wieczerza”, „Kolęda”. W miarę upływu 

czasu przyjmować się zaczęła nazwa „wigilia”, 

która pochodzi od łacińskiego słowa „vigiliave” 

– czuwać. Wigilia w zamożnych domach składała 

się z dwunastu dań, a na wsiach z siedmiu. 

Dzisiaj wigilię urządzamy skromniej, starając się 

jednak zachować tradycje. 

 

A oto nasza propozycja menu na wigilijną 

kolację…  

 

  



K ą c i k 

k u l i n a r n y 

ZUPA GRZYBOWA 

100 g suszonych grzybów, duża porcja 

włoszczyzny, kilka ziarenek pieprzu, sól. 

Ugotować wywar z włoszczyzny z dodatkiem soli i pieprzu. Gdy 

warzywa będą miękkie przecedzić wywar przez sito (jarzyny można 

wykorzystać do sałatki jarzynowej lub śledziowej) i zalać umyte grzyby. 

Gotować pod przykryciem. Gdy grzyby będą miękkie przelać zupę 

przez sito, doprawić do smaku odrobiną soku z cytryny i solą. 

Podawać z łazankami, kładzionymi kluskami bądź pierożkami. 

Pokrojone w paseczki grzyby dodać do zupy. 

 

ŚLEDZIE Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI 

500 g śledzi solonych, 5-6 marynowanych pieczarek, 2 strąki 

marynowanej papryki, 5-6 suszonych śliwek, łyżka rodzynek, 3-4 

łyżki oleju słonecznikowego, szczypta pieprzu, łyżka posiekanej natki 

pietruszki. 

Wymoczone, obrane ze skórki i ości śledzie przekrajać na połówki. 

Umyte pieczarki pokroić w paseczki, śliwki namoczyć, wydrylować, 

pokroić w paski. Rodzynki przelać wrzątkiem, osuszyć. Śledzie ułożyć 

w salaterce, obłożyć pieczarkami, śliwkami, rodzynkami i pokrojoną w 

paski papryką, lekko posypać pieprzem, zalać olejem i wstawić na noc 

do lodówki. 



 

MAKAGIGI Z ORZECHÓW I MAKU 

Szklanka miodu, 120 g cukru pudru, pół szklanki maku sparzonego i 

osuszonego, 200 g drobno posiekanych orzechów włoskich. 

Na małym ogniu zagotować miód z cukrem, aż się lekko zrumieni. 

Wsypać mak i orzechy, smażyć jeszcze chwilę. Masę wyłożyć na wilgotną 

stolnicę, rozwałkować, krajać małe kwadraciki, zostawić do ostygnięcia. 

 

 

 

~ .~ Mini SAVOIR VIVRE ~ .~ 

Podawanie i nakładanie 

 

Potrawy podawane są z lewej strony 

siedzącego, a napoje z prawej. 

Jeżeli sami sobie nakładamy, bierzemy małe porcje. 

Kiedy czegoś nie lubimy lub jesteśmy na coś uczuleni, możemy 

odmówić, ale siedzenie nad pustym talerzem może wywołać 

kłopotliwe pytania pani domu. W takiej sytuacji nakładamy 

cokolwiek. Z rozpoczęciem jedzenia gorących dań nie czekamy 

na panią domu ani na resztę gości. Ale też nie należy rzucać się na 

jadło niczym wygłodniały wilk.   



Z psychologicznego słownika  

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w x y z 

Bariery w komunikacji – czynniki (o charakterze fizycznym lub 
psychologicznym), które utrudniają zrozumienie przekazu zawartego 
w wypowiedzi. 

Podstawą budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich jest prawidłowa 
komunikacja. Porozumienie pomiędzy nadawcą komunikatu a jego odbiorcą 
powinno być procesem efektywnym, czyli prowadzącym do jak najlepszego 
wzajemnego zrozumienia. Obie strony mogą jednak popełniać błędy, co skutkuje 
powstawaniem tzw. barier komunikacyjnych. 

Przeszkody leżące po stronie nadawcy komunikatu: 

- brak empatii, wrażliwości na uczucia i przekonania rozmówcy, 

- pobieżne przekazywanie informacji, bez szczegółów, które mogą być istotne, 

- unikanie kontaktu wzrokowego, 

- krytykowanie, obrażanie, rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, 

- brak troski o zgodność między słowami, gestami i tonem głosu, 

- posługiwanie się językiem niedostosowanym do odbiorcy. 

Przeszkody leżące po stronie odbiorcy: 

- brak zaufania do rozmówcy, 

- niewłaściwe rozumienie użytych przez niego słów, 

- ignorowanie informacji niewerbalnych (gesty, mimika itp.) 

- selektywna percepcja (słyszymy tylko to, co chcemy, ignorujemy informacje, 
które są niezgodne z naszymi doświadczeniami), 

- stan psychofizyczny – zmęczenie, napięcie emocjonalne. 

 

Zrozumienie charakteru barier pomaga w ich przezwyciężaniu i czyni proces 
komunikacji bardziej skutecznym. 



FOTOREPRTAŻ 

 



 

  



 
 
 
 
 

  



Kolorowanki



 


