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SPOTKANIA WIGILIJNE
/to co nas łączy/
Piękna tradycja! Kontynuowana jest od dziesiątek lat /w moim przypadku od
służby w JW2189 w Kazuniu /lata 80-te/, nawet na terenie jednostki. Wcześniej
były, ale „Spotkania Noworoczne”. Dzisiaj już jako emeryt spotykam się z
Kolegami i osobami pracującymi /praktycznie 5-6 razy w roku/. Są to spotkania
w ramach przynależności do kół: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich /Koło nr 17 TW SIMP/, Polskiego Związku Inżynierów i
Techników Budownictwa /Koło nr 27/28 PZITB/, Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego /Koło Saper ZŻWP/, Związku Sybiraków /Koło Fabryczna/, w firmie
PIGEON /na zaproszenie Młodzieży/ i w gronie rodzinnym. Mimo różnicy w
otoczeniu i celów działalności – to spotkania, z gruntu mają jeden cel –
kontynuowania tradycji: rodzinnych, przyjacielsko-koleżeńskich, typowych dla
naszego kraju, a także symbolika narodzin Jezusa. Spotkania wszędzie
przebiegają w uroczystej atmosferze, w podobnym /niżej opisanym/ układzie
spotkania/.
W br., jako najstarszy uczestnik Spotkania Opłatkowego w jednym z kół /do
którego należę/, zostałem poproszony o powiedzenie kilku zdań na tematy
świąteczne. Oto one:
Szanowni Goście! Drodzy Koledzy!
Mam zaszczyt, na prośbę kol. Prezesa naszego Koła nr 17 Techniki Wojskowej
– Grzegorza Drogowskiego - powiedzieć kilka słów okazjonalnych, związanych
z dzisiejszym Spotkaniem Opłatkowym!, a ono jest ważne gdyż poprzedza
wspaniały okres świąteczny w Polsce, a mianowicie: Wigilię i Święto Bożego
Narodzenia, Nowy Rok, Trzech Króli i Karnawał – nie dotyczy to oczywiście
wszystkich wyznań i niewierzących!
Z racji dzisiejszego „Spotkania Opłatkowego”, najprościej byłoby przeczytać
fragment biblii - jednego z Ewangelistów, a mianowicie
św. Łukasza
/Narodzenie Jezusa, str.1182. Łk. 2, 1-14/, jednak to pozostawiam Kolegom, do
przeczytanie w gronie rodzinnym za 10 dni – w dniu Wigilii, gdyż ta informacja
dotyczy ściśle, tylko i wyłącznie Bożego Narodzenia, a w dodatku chrześcijan.
Natomiast osobiście /ze względu na fakt, że nie chciałbym nikogo pozostawić
„na uboczu” lub „urazić” - ach ta poprawność dziejowa- odnieś się w
zagadnieniach i na temat:
- święta rodzinnego oraz
- narodzin Jezusa Chrystusa.
Koledzy!
Nie wiem, czy biblijna pierwsza rodzina była wierząca, czy też nie /albo na
początek, prawdopodobnie – TAK, a po „zjedzeniu jabłuszka”, chyba – NIE,
ale na pewno nie byli CHRZEŚCIJANAMI.
Tak się złożyło, że kiedyś na początku było 2-je ludzi /przyjmijmy, że tak się
rozpoczął byt Człowieka na Ziemi!/, 90000 lat p.n.e. - 200, 30000 lat temu
mieszkało już ok. - 1000000, natomiast w epoce Chrystusa – 251 mln, a dzisiaj
ponad 7.3 mld /w lipcu br/. Prognoza – w 2027r. ok. - 8 mld.
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Z tej liczby 7.3 mld/, orientacyjny podział przedstawiłem w tabeli:
L.P. WYZNAWCY
STAN W MLD*
Udział w %
Uwagi
1. CHRZEŚCIJANIE
2.2
34
2. ISLAMIŚCI
1.6
25
Rozwijają się
3. HINDUIŚCI
1.0
15
4. BUDDYŚCI
0.5
7
5. JUDAIŚCI
0.014
0.2
6. BHAIŚCI,SIKHIŚCI,
0.058
0.95
TAOIŚCI
7. INNI
0.4
6,52
RAZEM
6,132
ok. 84
NIEWIERZĄCY
8. ATEIŚCI, AGNOSTYCY I
1.528
Ok. 16
INNI
* - wartości orientacyjne
Mimo, że Chrześcijanie, Islamiści i Judaiści wyznają jednego Boga, to jednak
podejście do Bożego Narodzenia - jest inne.
Natomiast, wszystkie religie /od 1-7/ w jakiś sposób łączą się z sobą i każda
grupa obchodzi ŚWIĘTO RODZINNE!, chociaż w różnych okresach. Np.
Chrześcijanie – katolicy 24 grudnia /Prawosławni – 13 dni później/, Islamiści –
w ostatni dzień Ramadanu /każdego roku w innym okresie/, Judaiści w święto
Chanuki oraz Nowego Roku.
Dzisiaj ŚWIAT – jest tak objęty globalizacją, a głownie reklamami, a w okresie
Nowego Roku – św. Mikołajami, czy też innymi świętymi, oraz Dziadkami
Mrozami – że „większość” na przełomie starego i nowego roku – łączą się z
rodzinami, dają sobie, a głownie dzieciom – prezenty. Dzieci proszą o choinki,
przebieranie się, prezenty – CZYLI O RADOŚĆ, a przy tym wszyscy coś
wyznają /czy BOGA, BÓSTWA, itp./. Jednak DZIECI – są podstawą rodziny i
często łączą nas /nie tylko jako członków rodzin, grup społecznych, czy też
narodów – wyciągają to co jest piękne, wspaniałe i zrozumiałe – przynajmniej
powinno być!!!/.
Króciutko:
MUZUŁMANIE - obchodzą święto KURBAN-BAJRAM, czyli OFIAROWANIE
/święto posłuszeństwo wobec Allacha i dogmatom Islamu/. Dzisiaj Muzułmanie
mają 1437r. Niektórzy obchodzą urodziny proroka Jezusa Chrystusa,
najczęściej jednak traktują jako święto rodzinne.
ŻYDZI – NOWY ROK i obchodzą CHANUKKĘ – odpowiednik „Gwiazdki”
/obchodzony jako zwycięstwo ŻYDÓW nad poganami – GREKAMI/. Odbicie
świątyni w Jerozolimie przez MACHABEUSZÓW. Święto trwa 8 dni, czyli tyle
dni paliła się lampka, w której była oliwa tylko na 1 dzień. Dzisiaj mają 5776 r. W
tym roku „sobota” łączy nas wszystkich!
CHRZEŚCIJANIE - obchodzą Boże Narodzenie, ale w różny, dla danego odłamu
i tradycji państwa lub narodu święto. Chrześcijanie /dane również poglądowe/
są to:
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L.P.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

WYZNAWCY
KATOLICY
PROTESTANCI
ZIELONOŚWIĄTKOWCY
EWANGELIKALNI
ANGLIKANIE
EWANGELICY
REFORMOWANI
LUTERANIE
METODYŚCI
BAPTYŚCI
PRAWOSŁAWNI i
KOŚCIÓŁ ORIENTALNY
INNI
MORMONI

STAN w mld
1,1

%
50.1

0.8
0.279
0.215
0.085
0.08

36.7

Uwagi
15.9% popul.
światowej
11.6

11.9

3.8

0.077
0.074
0.072
0.26
0.028

- Najwięcej chrześcijan żyje w obu Amerykach (36,8%), Europie
(25.9) i Afryce(24.2).
- Najwięcej chrześcijan znajduje się w Stanach Zjednoczonych
(246,8 mln – 79.5% mieszkańców), Brazylii (175,8 mln – 90.2),
Meksyku (107,8 mln – 95) i w Rosji.
- Krajami posiadającymi najliczniejszą mniejszość chrześcijańską
są Chiny (67 mln), Indie (31,9 mln) i Indonezja (21,2 mln).
TRADYCJE ŚWIĄTECZNE /WIGILIJNE/ u CHRZEŚCIJAN:
LUTERANIE – Adwent, święta właściwie rozpoczynają się od św. Łucji - marsze
na ulicach miast w pięknych przebraniach. Na wspólnym posiłku przed Wigilią obowiązkowo powinien być chleb maczany w odpowiednim sosie. W Wigilię są
prezenty, śpiewy i tańce! - tylko u Luteranów.
/Łucja (ur. ok. 281 w Syrakuzach na Sycylii, zm. 13.12.304) – dziewica i męczennica
świętego Kościoła katolickiego i prawosławnego.
Łucja pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny z Syrakuz. Po wczesnej śmierci ojca była
wychowywana przez matkę, Eutychię. Już w dzieciństwie złożyła w tajemnicy śluby
czystości. Wyruszając na pielgrzymkę i modląc się do św. Agaty, wyprosiła
uzdrowienie ciężko chorej matki. W kilka lat później, kiedy matka zaaranżowała
małżeństwo Łucji z młodzieńcem tego samego stanu, ta odmówiła. Odtrącony zalotnik
zemścił się, donosząc władzom, że dziewczyna jest chrześcijanką. Zaaresztowana i
torturowana Łucja odmówiła porzucenia swej wiary. Mocą wyroku miała być
zamknięta w domu publicznym i zmuszona do prostytucji.

Wtedy, by się oszpecić, wydłubała sobie oczy. Została ścięta, mając 23 lata, w 304
roku podczas prześladowań chrześcijan za panowania Dioklecjana/.
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ANGLIKANIE - świętują od końca listopada. Kolędują. Na drzwiach piękne stroiki. Domy, mieszkania – ubierają w piękne oświetlenia. W I-szy dzień świąt
Bożego Narodzenia uroczysty obiad /oczywiście danie podstawowe – indyk/, w
II -gi rozdaje się prezenty. Ciekawostka – w rejonach, gdzie w czerwcu pada
śnieg – obchodzi się święto dwa razy!
PRAWOSŁAWNI I UNICI – 40 dni postu bożenarodzeniowego. Święta 13 dni po
naszych świętach Bożego Narodzenia. Przed świętami całonocne czuwanie.
Nie ma szopki. Przyozdabia się Matkę Boską. Dzielą się chlebem pszennym na
drożdżach /PROSFORA/.
ORMIANIE – Boże Narodzenie obchodzą 6 stycznia. Zaś 7.01 – Święto
Zmarłych. Nie mają choinki. Wigilii nie ma. Mają uroczystą kolację /ryba, pilaw i
wino/. Święto z prezentami. Ormianie najstarszy naród chrześcijański – chrzest
w 301 r. n.e.
MEKSYKANIE /95% to katolicy/ – Przez 9 dni organizowane są marsze uliczne z
Matką Boską /na osiołku/ i św. Józefem. Śpiewają piosenki wpraszające się w
gościnę. W mieście św. Rodzina i goście zapraszani są na wspólny skromny
posiłek.
W każdy ów dzień jest PINIATA – wewnątrz np. zwierzątka, lalki, itp. – są
słodycze i małe zabawki dla dzieci. Z zawiązanymi oczyma rozbija się i zbiera
się słodycze, zabawki. Kto najwięcej zbierze ma dodatkową nagrodę. Przez te 9
dni dzieci mają radość.
Przed Wigilią najstarsza osoba z rodziny kładzie do szopki Dzieciątko, śpiewają
kolędy, a później wspólna kolacja. Zasadniczą potrawą jest indyk w
czekoladzie.
Prezenty dostają z 5/6 stycznia w buciki. Listy piszą do wybranych królów.
Obok bucików stawiają talerze z jedzeniem dla królów i ich zwierząt.
Jednak najpiękniejsze Wigilie i Święta Bożego Narodzenia są w POLSCE: biały
obrus, sianko, opłatek, wolne miejsce dla przybysza, życzenia, 12 potraw /min/,
choinka, kolędy i pasterka…
Cieszmy się, że tutaj i teraz mieszkamy.
Na zakończenie co Koledzy wolicie w życzeniu: zdrowia czy szczęścia.
Wiadomo, że lepiej mieć jedno i drugie…

Jednak pamiętajmy, że np., na „Kursku” Marynarze rosyjscy mieli zdrowie, ale
szczęścia nie mieli … może z przyczyn swoich przełożonych! Myśl warta do
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przeanalizowania w trakcie składania życzeń. Bądźmy jednak tradycjonalistami!
Po życzeniach, poczynając od najstarszej osoby podaje się opłatek i składa się
sobie życzenia …
OGÓLNE SPOSTRZEŻENIA ZE „SPOTKAŃ OPŁATKOWYCH”:
KOŁA: SIMP, PZITB i „SAPER” - Spotkanie Opłatkowe organizują w
restauracjach. Przykro, że MY -SAPERZY /dowódcy, dydaktycy, itd., a nawet
pracownicy cywilni/ nie możemy spotykać się w miejscach, w których
spędziliśmy tyle lat – gdzie została nasza młodość, efekty pracy i zaangażowanie. Rozpatrujmy sprawy indywidualnie a nie grupowo!
WIGILIA w Kole nr 17 „Techniki Wojskowej” (14.12.2016) – DOM JPII -

Spotkanie było miłe, koleżeńskie i wesołe.
Udział wzięli, kol.kol.: Jan JAKUBOWSKI, Mieczysław MIARA – wiceprezessekretarz Koła, Krzysztof JAMROZIAK, Grzegorz DROGOWSKI – Prezes Koła,
Henryk OSUCH, Jerzy WEBER, Jerzy DUDEK, Juliusz PRZYDZIAŁ, Dariusz
ORNATOWSKI – skarbnik, Ryszard KONEWECKI, Zdzisław JĘDRUSZCZAK
i Antoni TUNKIEWICZ – Kronikarz, członek Zarządu
Ponadto:

Kol. Juliusz DEJA Wiceprzewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego SIMP
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Kol. Wacław MALEJ /b. prezes Koła „SAPER”

Józef KOMOREK

Andrzej WYPCHŁO

WIGILIA w Kole „SAPER” ZŻWP /15.12.2016/ - Hotel „JASEK”

W trakcie przemówienia Prezesa Koła „SAPER”
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Z drugiej strony sali

Osoby
wyróżnione
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Ks. Kapelan święci opłatki i składa życzenia. Wcześniej głos zabrał Prezes Koła
„SAPER” kol. Marek Leśniak
WIGILIA w firmie młodzieżowej „PIGEON” - 17.12.2016

Od prawej:Magda, Aleksandra, Magdalena, Ola, Artur, Antoni i Michał /zdj.
Anna/

Krótkie świąteczne przemówienie… Magda, Magdalena, Anna, Michał i Ola
WIGILIA w Kole nr 28 PZITB /20.12.2016/ w restauracji WIENIAWA
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Krótkie przemówienie Prezesa Koła nr 28 PZITB kol. Marioli. Obok: Ryszard,
Jan i Andrzej

Ogólny widok
WIGILIA w gronie rodzinnym /24.12.2014/ - Australia /temp. ok. 30 st. C./

Powitanie uczestników Wigilii, krótki pacierz w łączności z tymi, którzy nie
mogli być przy wspólnym stole, jak również za tych, którzy odeszli...
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Każda osoba otrzymująca prezent od św. Mikołaja musiała coś wykonać…
wierszyk, piosenkę, itp.
WIGILIA w gronie rodzinnym w Polsce /24.12.2016/

Gospodarz odczytuje odpowiedni fragment okazjonalny z Pisma Świętego

W trakcie wieczerzy
wigilijnej
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Moje spostrzeżenia i uwagi:
1. Jeżeli na tego typu spotkania uczestnicy składają się równomiernie, za
wyjątkiem zaproszonych gości – TO SIĘ CENI!!!
Jeżeli wykorzystuje się tylko swoje stanowisko i z łaski /nie Bożej/ uczestniczy
na koszt innych – NIE POWINNO SIĘ BRAĆ UDZIAŁU!
2. W tradycji Polaków było, że nawet okruszyny chleba podnosiło się z ziemi, a
na tego typu spotkaniach, często podłoga lśni od bieli /podnieśmy okruchy
opłatka/ – bo to jest nie tylko symbol spotkania!
3. Chyba minęły już te czasy, kiedy w okresie różnych świąt nawet armaty i
działa milkły! Dzisiaj nawet trudno usta zamknąć i ręce przy sobie trzymać
/nawet w Sejmie RP/. Bądźmy kulturalni w swoim postępowaniu! /KOD i inni
ostatnio pokazali - jak postępować nie należy/?
4. Najwyższy czas abyśmy, a szczególnie „wybrańcy Narodu” nie myśleli o
sobie, lecz o państwie - Polsce! Gdzie MY mieszkamy?, gdzie jeden b.
prezydent namawia policję i wojsko do nieposłuszeństwa i wyjścia na ulicę
/chyba z bronią!/, a inny b. prezydent cieszy się i aż głos zmienia z radości, że
Posłankę z Sejmu musi policja ewakuować. Czyżby to jest powrót „na drzewa”,
z których nie dawno zeszliśmy!
5. W większości spotkań /Prezesi, Szefowie, Właściciele/ wręczali różnego
rodzaju nagrody /medale, dyplomy, ba nawet „koperty”/. Piękna i miła rzecz, ale
czy to jest ten moment? Tylko w kole nr 28 nie było prezentów i wyróżnień i
chyba tak powinno być, chociaż w gronie Młodzieży” wszyscy dostali symboliczne prezenty! Nie wiem, która wersja jest poprawna?
6. Uważam, że w trakcie „Spotkania Opłatkowego” powinniśmy śpiewać kolędy,
a nie „biesiadne” piosenki – nawet jedną. Mamy do tego inne okazje, np.
urodziny, imieniny, itp.,
7.Wspaniałym Organizatorom, od nas wszystkich, serdecznie dziękuję za wkład
pracy i miłą atmosferę … oby tak za rok było!!!
9. Orientacyjne-poglądowe dane na podstawie informacji internetowych!
Na bazie i z okazji moich wspomnień ze „Spotkań Wigilijnych” w styczniu 2011
r. /wigilie 2010 r./, jak i ww. powinniśmy być dumni, że w każdym gronie, czy to
„Koleżeńskim”, czy też „Rodzinnym” spotykamy się, relaksujemy się i
wspominamy to...co w naszym życiu jest najlepsze, najpiękniejsze, bez
względu na to skąd pochodzimy i co sobą reprezentujemy – nie tylko z punktu
widzenia wyznania.
Korzystając z okazji wszystkim Czytelnikom naszej strony internetowej
składam życzenia i oby wszystkim nam się spełniły…
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SZANOWNI CZYTELNICY Z RODZINAMI
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Kol. Antoni TUNKIEWICZ
„SAPER”

