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Święta — czas dawania i przyjmowania prezen-
tów, obdarowywania się nawzajem przyjemny-
mi rzeczami, słowami, uściskami, uśmiecha-
mi… To magiczny czas, kiedy każdy dla każde-
go staje się o wiele milszy i przyjazny. Ludzie 
potrafią całkowicie zmienić swoje zachowanie 
i to jest magia, której nie da się wytłuma-
czyć. To po prostu ten czas. Szkoda, że nie 
trwa przez cały rok, ale jak mówi przysło-
wie ludowe: Dobrego po troszeczku… 

Pytacie: „Co ja z tego 
będę miał, co mi z tego, 

że komuś coś dam... ?”. A 
czy wiecie, że łatwiej jest 
dawać, niż brać?

Ludzie, którym jest 
ciężko, którym brakuje 
podstawowych rzeczy, 
w większości przypad-

ków nie pokażą tego po 
sobie, nie poproszą, 

będą starali się 
ukryć swój niedo-
statek. Przyjmo-
wanie nie jest ła-

twe, wymaga pokory, 
przyznania się wobec 

siebie i innych, że z czymś 
sobie nie radzę. Oczywiście, 
są też tacy, którzy będą do-

magać się wszystkiego od 
innych („bo to mi się nale-
ży”). Jest to tzw. postawa 
roszczeniowa, którą można 
zaobserwować u niektórych 
małych, jak i dorosłych osób. 
Ci dorośli tak naprawdę nie 
wydorośleli i do końca życia 
będą mieli pretensję do ca-
łego świata o to, że inni coś 
jeszcze mają im dać.

Dawanie jest wyrzecze-
niem, poświęceniem się. 
Ale ważne jest, by to po-
święcenie się było naprawdę 
dla innych. Łatwo można 
wyobrazić sobie kogoś, kto 
daje i rozgląda się wokół, 

a w jego oczach widać py-
tanie: „Czy wszyscy widzą, 
jaki jestem dobry?”.

Dawanie daje dużą satys-
fakcję. Warto jeszcze przy-
pomnieć słowa Lucy Maud 
Montgomery, autorki wspa-
niałych książek o Ani z Zie-
lonego Wzgórza, które ko-
niecznie trzeba przeczytać: 
„Życie nasze bywa bogate 
lub ubogie zależnie od tego, 
co w nie wkładamy, a nie od 
tego, co zeń otrzymujemy”.

Bądźmy szczerzy i hoj-
ni dla innych, a poczynione 
dobro z pewnością do nas 
wróci! 

Święta: czas nie tylko brać ale i dawać

Pocopotek poleca − świąteczne rebusy dla dzieci i ich rodziców



Dwaj fizycy z uniwersy-
tetu w Chicago zadali 
sobie trud obliczenia, 
jakie jest prawdopo-
dobieństwo, aby Św. 
Mikołaj odwiedził 
w ciągu jednej nocy 
wszystkie domy na 
kuli ziemskiej. Oto 
wyniki. Aby w czasie 
24 godzin możliwe 
było odwiedzanie 2 
miliardów domów na całej kuli ziemskiej i pokona- n i e 
160 milionów kilometrów, zaprzęg Św. Mikołaja musiałby 
pędzić z kosmiczną szybkością 112 650 km na sekundę! W 
każdym domu mógłby spędzić tylko jedną dziesięcioty-
sięczną sekundy, czyli krócej niż okamgnienie. Teraz staje 
się jasne, dlaczego nigdy go nie widzimy — po prostu po-
dróżuje zbyt szybko. Ale skoro co roku znajdujemy pod 
choinką podrzucone przez niego prezenty, to jest dowód, 
że Święty Mikołaj istnieje! 
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ZAGADKA

W jakiej to rodzinie, proszę mi powiedzieć,
„z” stoi na końcu, „a” stoi na przedzie?
Dzieci w tej rodzinie jest dwadzieścia czworo,
a i w tej zagadce one udział biorą?
Przecież to wypada po 5 słoików!
— Licz sobie jak chcesz, Prosiaczku. Ja swoje 8 
już zjadłem!

Pokoloruj rysunek

Głośna i wesoła Gwiazdka − próbą dla rodziców
Nadchodzi głośne Boże Narodze-

nie. Ulubione święta będą najpewniej 
próbą nerwów dla rodziców, a dla 
dzieci dniami pełnymi ra-
dości i elektroniczne-
go hałasu.

Zniekształcające głos maski Dar-
tha Vadera, bohatera „Gwiezdnych 
Wojen”, misie, śpiewające hity znane 
z telefonów komórkowych, gadające 
żaby i płaczące prawdziwymi łzami 
lalki — to najbardziej oczekiwane 
zabawki przez dzieci. Święty Mikołaj 
z pewnością przyniesie dużo hałaśli-
wych i nietypowych prezentów. 
• Roboraptor — to 60-centymetro-
wy elektroniczny dinozaur, który po-
trafi samodzielnie chodzić, a dzięki 

wbudowanym elektronicznym foto-
-sensorom rozpoznaje i omija prze-
szkody. 
Ponadto, dinozaur ma ustawionych 
pięć programów odpowiednich dla 
jego „emocji” — polowanie, leniu-

chowanie, złość, ostrożność i zaba-
wa. 
Kiedy dziecko wsadzi palec do pasz-
czy zabawki w momencie, kiedy 
działa program „złość” — Robo-
raptor zacznie poruszać szczęką i 
zagryzać palec. 
• Fajne są pluszowe żaby, potrafią-
ce nie tylko wydawać różne wła-
sne dźwięki, ale także powtarzać po 
dziecku zaśpiewaną melodię.
• I-Z — to nic innego jak odtwarzacz 
plików mp3 wyposażony w wielkie 
kolorowe oko.
• Po włączeniu muzyki, oko zmienia 
kolory i porusza się w rytm muzyki. 
• Lalka Annabell, która potrafi pła-
kać prawdziwymi łzami.

Ciekawostka: Co o świętym 
Mikołaju mówi fizyka

Kilka ciekawostek o człowieku 
• Powierzchnia pęcherzyków płucnych człowieka jest 
równa połowie boiska tenisowego.
• Mózg człowieka ma 100 miliardów komórek.
• Człowiek zbudowany jest z 10 biliona komórek — bi-
lion to liczba o wartości 1 000 000 000 000 = 1012.
• Impulsy nerwowe w ciele człowieka poruszają się z 
szybkością 350 km/h.
• Przeciętnie człowiek zasy-
pia w 7 minut. 
• Jedna czwarta z 206 kości 
człowieka mieści się w sto-
pach.


