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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Choinkowe tradycje, choinkowe trendy

Modna choinka

Choinka stanowi nieodzowny element
świąt Bożego Narodzenia. Zwykle jest
nią świerk, rzadziej sosna lub jodła.
Zapach żywicy, jaki roztacza wniesione
do domu drzewko, to zapach, który od
dzieciństwa każdemu z nas kojarzy się
z czymś szczególnym, nadzwyczajnym,
magicznym, pięknym. Dlatego wielu z
nas nie akceptuje sztucznych choinek,
choć jest też sporo zwolenników takiego
plastikowego drzewka. Ubierając choinkę, kierujemy się tradycją, przyzwyczajeniem, a także modą.
W jednej z ostrzeszowskich kwiaciarni sprawdziłam, jakie są trendy na
ten rok. Okazuje się, że oprócz zielonych
choinek można kupić także choinki białe.
Na razie większym powodzeniem cieszą
się te tradycyjne, ale kto wie, być może
za parę lat biała choinka będzie święcić
swoje triumfy. Najczęściej kupowane
ozdoby choinkowe to tradycyjne bombki,

oprócz tego na naszych choinkach wieszamy dzwoneczki, kokardki, gwiazdki, aniołki, rzadziej sople. Co ciekawe,
prawie nie kupujemy już łańcuchów i
anielskich włosów. Ponieważ jednak
większość ludzi dokupuje tylko ozdoby,
łańcuchów być może mamy w domach
nadmiar. Co do kolorów – panuje różnorodność. Czerwień, zieleń, złoto to
nasze ulubione kolory, dość nowym kolorem jest chętnie w tym roku kupowany
rudy, zaś dominujący ostatnio w modzie

Trochę historii

Drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVIw., lecz prawdopodobnie
już wcześniej występowało jako rajskie
„drzewo dobrego i złego” w misteriach
o Adamie i Ewie, wystawianych w wigilię Bożego Narodzenia – jest to związek
bardzo luŸny i trudny do ustalenia.
Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka i ubierano
je ozdobami z papieru i jabłkami (nawiązanie do rajskiego drzewa). Wielkim

- choinka pojawiła się dopiero w
latach 20. XX wieku. Wyparła
tradycyjną polską ozdobę, jaką
była podłaŸniczka.

Ozdoby choinkowe kiedyś
Dawnymi, tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi były
ciastka, pierniczki (wypiekane
często w kształcie serc), orzechy, małe, czerwone tzw. rajskie jabłuszka, własnoręcznie
wykonywane w czasie adwentu
ozdoby z bibuły, kolorowych
papierów, piórek, wydmuszek,
waty, słomy i ŸdŸbeł traw, kłosów zbóż itp. W wieczór wigilijny
zapalano na gałązkach świeczki i
tzw. zimne ognie.

Symbolika
- Gwiazda betlejemska, którą umieszczano na szczycie drzewka od ubiegłego
wieku, miała pomagać w powrotach do
domu z dalekich stron.
- Oświetlenie choinki broniło dostępu złych mocy, a także miało odwrócić
nieżyczliwe spojrzenia ludzi. W religijnej
symbolice wskazywało na Chrystusa,
który był światłem dla pogan.
- Jabłka zawieszane na gałązkach
symbolizowały biblijne jabłko, którym
kuszeni byli Adam i Ewa.
- Orzechy, często zawijane w sreberka, nieść miały dobrobyt i siłę.
- Papierowe łańcuchy przypominały
o zniewoleniu grzechem, ale np. w okre-

fiolet, jako kolor ozdób choinkowych nie
cieszy się specjalnym powodzeniem.
Nowością wśród ozdób w tym roku są
ozdoby szydełkowe, niekoniecznie musimy je wieszać na choince, możemy
ozdobić nimi okno, żyrandol…
Niektórzy zawieszają na świerkowych
gałązkach zupełnie „niechoinkowe” rzeczy – małe flagi, stateczki, samochodziki, maskotki. Cóż, można i tak, ale to już
chyba zbyt mocno odbiega od tradycji.

Aga

zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin
Luter, który zalecał spędzanie świąt w
domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały się popularne w protestanckich
Niemczech. Nieco póŸniej obyczaj ten
przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając go w krajach Europy północnej i
środkowej.
Do Polski przenieśli go niemieccy
protestanci na przełomie XVIII i XIXw.,
ale spotykany był wówczas jedynie w
miastach. Na wsiach - i to niezbyt często
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sach rozbiorów miały wymowę politycznych okowów. Zaś w ludowej tradycji
niektórych regionów Polski uważano,
że łańcuchy wzmacniają rodzinne więzi
oraz chronią dom przed kłopotami.
- Dzwonki oznaczają dobre nowiny i
radosne wydarzenia.
- Anioły mają opiekować się domem.
- Jemioła. Ten symbol przybył do
nas z Anglii. Pod jemiołą całują się zakochani oraz skłócone ze sobą osoby.
Pęk jemioły należy trzymać w domu do
następnych świąt.
- Samo żywe drzewko było symbolem Chrystusa jako Ÿródła życia.

Aga
na podst. http://pl.wikipedia.
org/wiki/Choinka

Niech przy żywicznym zapachu strojonej
choinki upłyną piękne chwile polskiej Wigilii: ze
wspólnie śpiewaną kolędą, z
upragnionym gościem przy
stole i w rodzinnym, pełnym
radości gronie.

PEGAZ PLUS

EKSTRAKLASA TENISA STO£OWEGO

NIEPOKONANE
DOT¥D TRASKO ULEG£O
MKS TS TRASKO Ostrzeszów - DARTOM TUR BOGORIA Grodzisk Mazowiecki 1:4

Przy rekordowej frekwencji /ok.260
osób/ pingpongiści naszego miasta
spod znaku TRASKO zostali pokonani
przez drużynę, w której wystąpiła dwójka zawodników narodowości chińskiej z
Grodziska Maz.
Porażka ta jest przede wszystkim wynikiem gry zespołu w osłabieniu, spowodowanym brakiem w grze jej czołowego
zawodnika Kusińskiego. Wyszedł on do
pierwszego pojedynku, lecz po chwili
musiał z niego zrezygnować, poddając
się swojemu rywalowi bez walki.
Ta sytuacja się powtarza i miała ona
Najlepszy tego dnia nasz zawodnik Bartek Such nie ukrywał radości ze zwycięstwa nad Chińczykiem. (fot. Grabowski)

Kibice nie zawiedli (fot. S. Szmatuła)

Maksymalne skupienie (fot. S. Szmatuła)
M
Nazwa
L.g
1 DARTOM TUR BOGORIA Grodzisk Mazowiecki 9
2
9
MKS-TS TRASKO Ostrzeszów
3
8
TiM KOMINKI OPOKA Trzebinia
4
7
MORLINY Ostróda
5
8
FCB BARUCH DOJLIDY WSFiZ Białystok
6
8
LKS ODRA Głoska
7
9
BAĆ-POL CASH&CARRY AZS PRz
8
9
ZKS Drzonków
9
8
ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz
10
9
LUKS PEŁCZ Górki Noteckie
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4
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9
8
6
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4
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2
2
0

P
0
1
2
2
4
4
7
7
6
9

Bilans
36:7
33:14
25:16
24:17
23:21
21:21
22:31
18:29
16:29
3:36

miejsce również we wcześniejszych pojedynkach ligowych.
Szkoda, że tak doświadczony zawodnik i dojrzały mężczyzna nie potrafi realnie i po męsku ocenić stanu swojego
zdrowia. Można zrozumieć, że zawodnik
nie chce osłabiać zespołu, ale nie można
na jednej szali kłaść gry i zdrowia, trzeba zdecydowanie postawić na to drugie.
£awka rezerwowych drużyny TRASKO
jest długa. Zespół występując w innym
składzie /słabszym/, także potrafi pokazać swoją waleczność.
Pomimo porażki mogliśmy być w sobotnie popołudnie świadkami fascynujących pojedynków. Zwycięska w piątym
secie na przewagi 13:11 walka naszego
Sucha, z robiącym olbrzymie postępy
Xu Wenliangiem to pojedynek wirtuozów
tej dyscypliny. Słabiej niż zwykle zaprezentował się w pojedynku Tomicki. Po
jego grze można było mieć wrażenie, że
ciąży na nim ranga tych zawodów. Gra
tej dwójki zawodników nie odbiegała od
gry tenisistów chińskich.
Po dłuższej przerwie, spowodowanej
zabiegiem chirurgicznym, zadebiutował
w rozgrywkach Szotek. Jego zdecydowanie przegrany pojedynek z Wang Zeng
Yi, popularnym Wandzim, jest wynikiem
długiej przerwy w treningach. Liczymy
jednak na Karola. Jest on zawodnikiem

niezwykle ambitnym i wierzymy, że w
rundzie rewanżowej potrafi nas mile zaskoczyć. Zapowiada także intensywniejszy trening. Pierwsza faza rozgrywek to
gra ze słabszymi drużynami.
Jest też w rezerwach zespołu
znakomity i szybki Kaczmarek, a więc absencja,
dochodzącego
do
zdrowia Marcina, w
tej części rozgrywek nie wpłynęłaby
na utratę pozycji wicelidera tabeli.
Kibicom, na osłodzenie goryczy porażki, przytaczam to, co
powiedzieli nasi tenisiści po zakończonym
spotkaniu: „To, że przegraliśmy bitwę, nie
oznacza, że przegramy wojnę”

0:3 (krecz M.K. w 1 secie)
Bartosz Such - Xu Wenliang 3:2 (11-13,9-11,11-7,11-7,13-11)
Jarosław Tomicki - Artur Daniel 1:3
(8-11,11-5,8-11,8-11)
Such / Tomicki - Wang
/ Xu 1:3 (11-13,12-10,9-11,6-11)
Karol Szotek - Xu Wenliang 0:3 (5-11,4-11,6-11)

K.T.
Przebieg
gier
Marcin
Kusińsk i
- Wang
Zeng Yi

"Mikołajek", który wędrował
po stronach tego numeru "CzO"
to 1,5-roczny Marcinek.

