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Uroda i zdrowie

W tym numerze
Drodzy Czytelnicy,
Nadchodzą wakacje, czas odpoczynku. Z wakacjami kojarzy nam się przede
wszystkim czas wolny od nauki, urlopy w pracy, letnie obozy, kolonie, wczasy,
jednym słowem odpoczynek. Nie możemy oczywiście odpoczywać od Pana
Boga, a wręcz przeciwnie – będziemy mieć więcej możliwości na obcowanie
z Nim, czy to zwiedzając świątynie i sanktuaria, czy też kontemplując na łonie
natury. To od nas zależy, jak przeżyjemy ten czas, zbliżając się do Boga, czy też
damy się wciągnąć w wir doczesnych przyjemności, zapominając o Bogu.
Można zaplanować wakacje i spędzić je w sposób prawdziwie chrześcijański.
Tak, aby ten czas był wypełniony Bożym pokojem i radością, aby rodzina i bliscy byli w centrum naszej uwagi. Dlatego, obecność Boża niech Wam zawsze
towarzyszy w modlitwie i odpoczynku. Nie zapominajcie o niedzielnej Mszy
Świętej gdziekolwiek będziecie.
W przedwakacyjnym numerze tradycyjnie znajdziecie aktualne informacje
z życia parafii, z życia naszych szkół, a także ciekawostki związane z naszą okolicą. Podajemy propozycję jak można ciekawie i z Bogiem spędzić wakacje. Od
tego numeru uruchamiamy dział poświęcony Światowym Dniom Młodzieży
w 2016 roku. To ważne wydarzenie duchowe poprzedzać będą Dni w Diecezji.
Czas od 20 do 25 lipca 2016 młodzi spędzą w diecezjach całej Polski, w tym
również na terenie naszej parafii. A już 20 sierpnia tego roku w zapraszamy na
adorację symboli Światowych Dni Młodzieży.
Wszystkim życzymy , dobrych wakacji przeżytych z Panem Bogiem.
Przyjemnej lektury
Redakcja
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Życiorys Świętej Siostry Faustyny - cz.II

elenka Kowalska jako szesnastoletnia dziewczyna opuściła
rodzinny dom i pojechała do Aleksandrowa Łódzkiego, by pracować
jako pomoc do proadzenia domu
u państwa Bryszewskich, właścicieli piekarni. Opiekowała się również
ich małym synem, Zenkiem. Mama
w sklepie załatwiała klientów – wspominał po latach - a Helenka sprzątała,
pomagała gotować, musiała pozmywać, śmieci wyrzucić, wody przynieść
bo wodociągów nie było. Podawała
też jedzenie pracownikom piekarni,
którzy byli na wyżywieniu rodziców.
A jak czas pozwalał to mnie zabawiała. Pracy musiała mieć bardzo dużo,
bo w domu były cztery izby, sklep
i piekarnia.
ieszkała w kuchni, z której
okno wychodziło na podwórze
z piekarnią. Pewnego dnia Helenka
zobaczyła tam wielką jasność. Myśląc,
że to pożar, narobiła krzyku właśnie
wtedy, gdy piekarze wkładali chleb
do pieca. Pracownicy wybiegli, ale
alarm okazał się fałszywy, w podwórzu nie było ognia. Helenka jednak
tak to przeżyła, że trzeba było wzywać
lekarza, a potem dać znać rodzicom.
Helenka pytana o to wydarzenie
oświadczyła krótko, że widziała jasność, ale więcej nie chciała mówić.
krótce potem wróciła do Głogowca, żeby prosić rodziców
o pozwolenie na wstąpienie do klasztoru. Kowalscy, chociaż bardzo bogobojni, nie chcieli oddać najlepszego
dziecka. Wymawiając się brakiem
pieniędzy na posag, odmówili zgody.
I choć Helenka tłumaczyła, że pieniędzy nie potrzeba, bo Pan Jezus sam
temu zaradzi, to jednak ojciec trwał
w swoim postanowieniu. Nawet proboszcza nie chciał słuchać, który radził by pozwolić dziewczynie iść do
klasztoru, skoro Pan Bóg ją woła.
elenka bez zgody rodziców nie
chciała iść do klasztoru, wróciła
więc na służbę. Tym razem do Łodzi.
Mieszkała u wuja, Michała Rapackiego, a pracowała u trzech tercjarek
franciszkańskich. Podejmując tę pracę zastrzegła sobie czas na codzienną
Mszę Świętą, odwiedzanie chorych

M

W

H

i konających oraz korzystanie
z posługi ich spowiednika.
ając ofertę z pośrednictwa
pracy 2 lutego 1923 r., Helenka
rozpoczęła pracę u pani Marcjanny
Sadowskiej, właścicielki sklepu spożywczego, która potrzebowała pomocy do opieki nad trójką swoich dzieci.
Jak z domu wyjechałam – wspominała
po latach swą służącą pani Sadowska
– to byłam spokojna, bo ona w domu
zrobiła lepiej niż ja. Miła, grzeczna,
pracowita. Nic na nią powiedzieć nie
mogę, bo była aż za dobra. Tak dobra,
że nie ma słów na to. Opiekowała się
nie tylko dziećmi swej chlebodawczyni, ale także potrzebującymi, których
wówczas nie brakowało. W kamienicy, w której mieszkała, w komórce
pod schodami mieszkał chory człowiek. Helenka nie tylko dbała o to, by
podać mu coś do jedzenia i usłużyć
w potrzebie, ale także zadbała o jego
zbawienie, przyprowadzając kapłana.
dy skończyła 18 lat jeszcze raz
prosiła rodziców o zgodę na
wstąpienie do klasztoru i ponownie
spotkała się z odmową. Po tej odmowie – zapisała w dzienniczku – oddałam się próżności życia, nie zwracając
żadnej uwagi na głos łaski, chociaż
w niczym zadowolenia nie znajdowała dusza moja. Nieustanne
wołanie łaski było dla mnie udręką wielką, jednak starałam się ją
zagłuszyć rozrywkami. Unikałam
wewnętrznie Boga, a całą duszą
skłaniałam się do stworzeń. Nie odmówiła więc zaproszenia na zabawę
w parku „Wenecja”, na którą wybrała się w towarzystwie swoich dwóch
sióstr, Gieni i Natalki, które również
były na służbie w Łodzi. Helenka była
bardzo zgrabną i wesołą dziewczyną
i mogła się podobać – opowiadała
Natalka. Kiedy weszłyśmy na tę zabawę podeszło do nas dwóch młodzieńców i jeden z nich poprosił Helenkę.
Ona się wymawiała, że nie bardzo
umie tańczyć, ale on powiedział, że
poprowadzi. Jak przetańczyli ten kawałek, to Helenka powiedziała, że
musi stąd iść. Nie bardzo rozumiałam, co to znaczy, pytałam nawet, czy
jej się co nie przywidziało, ale ona

M

G

powiedziała, że już tu dłużej nie zostanie i poszła.
o tajemnicze wówczas zachowanie Helenki zostało wyjaśnione
w jej relacji z tego niezwykłego balu,
na który „wybrał się” także sam Pan
Jezus, by przemówić do swej wybranki i jasno objawić jej swe zamiary.
W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć
- napisała w dzienniczku – nagle ujrzałam Jezusa obok. Jezusa umęczonego,
obnażonego z szat, okrytego całego
ranami, który mi powiedział te słowa: „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd
Mnie zwodzić będziesz?” W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo,
w którym się znajdowałam, pozostał
Jezus i ja.
od pretekstem bólu głowy szybko
opuściła towarzystwo i poszła do
najbliższego kościoła – do katedry św.
Stanisława Kostki. Tam, nie zważając
na obecność ludzi, upadła krzyżem
przed Najświętszym Sakramentem
i prosiła Pana, by jej powiedział, co
ma czynić dalej. Jedź natychmiast do
Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru
– usłyszała w odpowiedzi.
ie pytając już o zgodę rodziców,
spakowała swoje rzeczy, poprosiła wuja, by w jej imieniu pożegnał
ojca i matkę i w tym co miała na sobie
i z małym zawiniątkiem pojechała do
Warszawy.
(Opracowano na podstawie książki

T

P

N

s. M. Elżbiety Siepak „Dar Boga dla naszych czasów”)
■

Źródło: www.polskaniezwykla.pl

H

Fot. Park pierwszego widzenia Jezusa
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Zdjęcia: Dorota Grzegrzółka-Przedlacka

Zdjęcia: Dorota Grzegrzółka-Przedlacka

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Fot. Dzieci komunijne z rodzicami i Ks. Proboszczem

D

nia 17 maja 2015r. nasze córki,
uczennice kl. III w pełni uczestniczyły w uroczystej Mszy Świętej
pierwszy raz w życiu przyjęły Pana
Jezusa do swego serca.

B

co cieszyło oko, dekoracje, kwiaty,
wystrój, wewnątrz naszych serc panowały radość, spokój, harmonia, co
pozwoliło nam godnie przeżywać tę
mszę, pomimo towarzyszącego stresu.

D

N

a koniec, w imieniu rodziców
dzieci komunijnych, chciałabym
podziękować osobom, które pomogły
nam w przygotowaniu uroczystości,
szczególnie pani Kamili Korzeń i pani
Agnieszce Jurkowskiej.
Monika Panasiuk

Zdjęcia: Dorota Grzegrzółka-Przedlacka

ziewczynki, które wyglądały jak
małe królewny, ubrane tak samo,
skromnie, ale elegancko, brały czynny
udział we Mszy Św. Pięknie zaśpiewały długo ćwiczony psalm, odczytały
modlitwę powszechną i podziękowania. Dumnie krocząc przyniosły dary
przed ołtarz. We wszystkich czynnościach towarzyszyli im rodzice.

C

ała uroczystość z pewnością zostanie w pamięci i w sercach.
Skromna, aczkolwiek dostojnością
i godnością różniła się od niedzielnych mszy. Jako pierwsza otworzyła
naszym córkom serca gotowe od tego
dnia przyjmować Pana.

Zdjęcia: Dorota Grzegrzółka-Przedlacka

ardzo przejęte, pobłogosławione
przez rodziców i Ks. Proboszcza
o godz. 11:30 stanęły przed ołtarzem.
Był to dzień wyjątkowy dla każdej
z nich, jak również dla nas, ich najbliższych. Uroczystość była wyniosła,
a organizacja, do której każdy wniósł
coś od siebie sprawiła, że wszystko
prezentowało się idealnie. Pomijając
to, co robiło wrażenie na zewnątrz,

Fot. Dziewczynki komunijne z Ks. Proboszczem

Fot. Dziewczynki komunijne z Panem Katechetą
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figowiec.net

D

zięki zaangażowaniu ludzi z naszej wspólnoty udało się opracować materiały opisowe, z których
można dowiedzieć się o początku
powstania Stowarzyszenia Przyjaciół
Grzebowilka, historii naszej parafii,
a także zasięgnąć informacji o patronach - Św. Teresie z Lisieux oraz Św.
Kazimierzu Królewiczu. Z końcem
każdego tygodnia staramy się aktualizować ogłoszenia duszpasterskie. Nie
obyło się także bez strony poświęconej naszemu miesięcznikowi społeczno-parafialnemu. Na tej stronie
dodawane są kolejne numery Dróżki, które możemy pobrać w formacie PDF i zapoznać się z ich treścią.
Ponadto można dowiedzieć się co lokalnie dzieje się w naszej wspólnocie.
W sekcji Galeria publikowane są
zdjęcia zgrupowane w albumy z wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej
parafii. Zapraszamy również do odwiedzania naszego bloga, w którym
zamieszczane są artykuły i media
o różnej tematyce.

J

uż wkrótce zostaną dodane nowe
działy:

•

„Wydarzenia”, w których odpowiednio wcześniej zamieszczane
będą informacje o zbliżających
się eventach, organizowanych

przez wspólnotę naszej parafii
i nie tylko,
•

„Słowo Boże”, a w nim fragmenty
z Pisma Świętego na każdy dzień,

•

„Miłosierdzie”,

•

„Karmel”.

I to nie wszystko… Planujemy przy
okazji wdrażania nowych działów także zmiany wizualne w serwisie, przez co chcemy zwiększyć
dostępność do wszystkich treści.
Zamierzamy wyjść także do szerszej
grupy odbiorców poprzez media
społecznościowe m.in. Facebook
czy YouTube.

Z

bliża się okres wakacyjny, a wraz
z nim zmiany, na które wielu
z nas oczekuje. W związku z tym
zwracamy się z prośbą o modlitwę,
aby plany jakie postawiliśmy sobie za
cel w tym okresie miały odzwierciedlenie w projekcie, który już od pół
roku jest z nami dostępny pod adresem figowiec.net.

D

ziękujemy wszystkim duszom,
które wyraziły chęć pomocy
w tak istotnej sprawie jaką jest ewangelizacja przez Internet oraz zapraszamy nowe dusze do angażowania się
w projekt. Więc jeśli masz pomysł na
ulepszenie Figowca, chcesz podzielić
się swoimi przemyśleniami, możesz
napisać artykuł, który opublikujemy,
a który być może będzie światłem dla
czytających go ludzi, polecić książkę czy film, który wpłynie na dusze użytkowników odwiedzających
nasz serwis. Udostępniamy adres

Figowiec.net jest serwisem ewangelizacyjno-informacyjnym
dla ludzi chcących podążać drogą Pana Boga.

D

zięki łaskom danym przez Boga oraz
zaangażowaniu się wielu osób, które
wyszły z inicjatywą uczestnictwa w życiu
Figowca, mamy większą możliwość rozwoju serwisu. Mamy nadzieję, że zwiększone siły pomogą dostarczać materiały
potrzebne do prezentowania w sieci,
a Figowiec będzie rodził dla wszystkich
potrzebujących bliskości Boga dojrzałe
owoce.

mailowy - drozka@figowiec.net. Być
może dzięki materiałowi jaki wyjdzie
od Ciebie drogi Czytelniku, jakaś dusza się nawróci oraz przemieni się jej
życie na lepsze, na wieczność w Chrystusie Panu.

Krzysztof ratyński

Fot. Malowidła nachodnikowe

W

minioną sobotę odbyło się
ostanie już przed wakacjami

spotkanie
formacyjne Oazy Dzieci
Bożych. W czasie całego roku spotkań zgłębialiśmy radosne tajemnice różańca, rozważaliśmy tajemnicę
zmartwychwstania Jezusa, poznawaliśmy bliżej Ducha Świętego, zastanawialiśmy się nad obecnością Maryi
w naszym życiu. Tajemnice te mogliśmy również rozważać w czasie
prowadzonego przez nas nabożeństwa
światła. Teraz wszyscy przygotowujemy się do uczestnictwa w pielgrzymce naszej parafii do Wielgolasu,
która będzie jednocześnie podsumowaniem naszej rocznej pracy. Choć
przed nami wakacje i czas wypoczynku, opiekunowie Wspólnoty już teraz

Archiwum Redakcji

Archiwum Redakcji

oaza dzieci bożych

Fot. Wniebowzięcie Matki Bożej

planują kolejny cykl spotkań dla dzieci i zapraszają wszystkich młodych
parafian do włączenia się w nasze
szeregi już od września.
Weronika Sobierajska
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Światowe Dni Młodzieży
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”(Mt 5,7) – to jedno z Ośmiu
Błogosławieństw wybrał papież Franciszek
na hasło dla XXXI Światowych Dni Młodzieży
(ŚDM), które odbędą się w 2016 r. w Krakowie.
Od Rzymu do Rio de Janeiro
nicjatorem ŚDM był św. Jan
Paweł II. Po raz pierwszy młodzi
z całego świata zgromadzili się na zaproszenie papieża w Rzymie w Niedzielę Palmową 1984 r., by świętować
jubileusz młodzieży. W 1985 r. ponownie przybyli do Rzymu na spotkanie
z Ojcem Świętym z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. Kolejna
zaś Niedziela Palmowa – w roku 1986
– została już oficjalnie przez papieża
ogłoszona Pierwszym Światowym
Dniem Młodzieży. Od tego czasu co
roku w Niedzielę Palmową cały Kościół obchodzi Diecezjalny Światowy
Dzień Młodzieży. Zaś co 2 - 3 lata
w wybranym przez Ojca Świętego
miejscu, najczęściej podczas letnich
wakacji, odbywają się ogólnoświatowe
spotkania z młodzieżą. Ostanie miało miejsce w 2013 r. w Rio de Janeiro.
Podczas ŚDM młodzi katolicy wraz ze
swoimi duszpasterzami i biskupami
wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, by
w tej wierze wzrastać i umacniać się.
Młodzież poprzez modlitwę, śpiew,
przedstawienia, koncerty w przeróżnych językach i tryskającą zewsząd
radość życia udowadnia, że Kościół
nie jest skostniałą instytucją. Kościół
to żywe Ciało Chrystusa, w którym
żyjesz zarówno Ty jak i ja.
Za rok w Krakowie
Świętym Roku Miłosierdzia
miliony młodych ludzi oraz
Ojca Świętego będzie gościł Kościół
polski. W dniach 25-31 lipca 2016r.
do Krakowa przybędą pielgrzymi
z całego świata. W wydarzeniach centralnych w Krakowie młodzież będzie uczestniczyć w nabożeństwach
i katechezach w grupach językowych,
festiwalach ewangelizacyjnych, spotkaniach z papieżem oraz Drodze
Krzyżowej. Przedtem we wszystkich diecezjach (poza krakowską)

I

W

6

w ramach przygotowań do spotkania w Krakowie odbędą się tzw. Dni
w Diecezjach lub Tydzień w Diecezjach - ostatni przystanek pielgrzymów przed centralnymi obchodami
ŚDM.
W Diecezji warszawsko-praskiej…
r zygotowan i a d o t ych w y j ąt kow ych d n i już r us z y ły. Powstała strona internetowa
www.florianska3.pl oraz portal młodych facebook.com/florianska3, na
których można śledzić etapy prac.
Gotowy jest formularz rejestracyjny,
na który od połowy lipca 2015 r. oficjalnie będą mogły się zgłaszać grupy oraz osoby indywidualne spoza
Polski. Diecezja warszawsko-praska
przygotowuje się do przyjęcia ok.
10 000 pielgrzymów. Dla celów organizacyjnych została podzielona na
9 rejonów. Nasza parafia należy do rejonu mińskiego, który podejmie 1000
gości.
W Grzebowilku …
dniach 20 – 25 lipca 2016 r.
w ramach Dni w Diecezjach
mamy nadzieję ugościć grupę ok. 50
pielgrzymów. Skąd do nas przybędą? Tego jeszcze nikt nie wie. Możliwe, że z Ukrainy lub z Francji lub

P
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z zupełnie innego zakątka Europy,
a nawet świata. Pragnieniem organizatorów ŚDM jest, by wszyscy nasi
goście znaleźli zakwaterowanie u rodzin. Celem tego przedsięwzięcia jest
stworzenie pielgrzymom rodzinnej
atmosfery oraz możliwości poznania
historii i kultury naszego kraju, młodzieży polskiej oraz lokalnej parafii.
Będzie to bezcenny czas wzajemnego
poznawania się i zawierania przyjaźni.
o ŚDM został nam ponad rok.
To naprawdę niedużo! To, jakie
będą ŚDM w Krakowie i w Grzebowilku, zależy również od Ciebie.
Liczymy na Twoje zaangażowanie
i pomoc.
to może włączyć się w to dzieło?
Każdy – starszy, młodszy, chory, zdrowy, dzieci i dorośli. Wszyscy
są zaproszeni! Jak włączyć się w to
dzieło? Na początek proponujemy Ci
coś prostego. Pomódl się codziennie
w intencji ŚDM (Koronką, Nowenną
do Bożego Miłosierdzia, modlitwą
różańcową lub inną wybraną przez
Ciebie) i swą modlitwą przemieniaj
innych.

D
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Justyna Rokicka i Kinga Gozdołek
Parafialne Koordynatorki ŚDM

Akcja Bilet dla Brata

est to międzynarodowy projekt wspierający
młodzież ze Wschodu. Celem akcji jest dofinansowanie udziału w Światowych Dniach Młodzieży 2016 w Krakowie.
rajami docelowymi tej akcji są: Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia,
Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan.
dB (Bilet dla Brata) rozpoczął swoją akcję 13.04.2014 r i czeka na chętnych,
którzy mogą pomóc braciom ze Wschodu w dofinansowaniu przyjazdu na
ŚDM do Krakowa. Aby było to możliwe, zbiórkę i rozdzielanie funduszy zakończymy 30.06.2016 r.
Konto wspierające akcję BdB: 59 1500 1663 1216 6009 9305 0000
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Maria Śmiech
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Z życia parafii

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWYCH DNI MłODZIEŻY 2016
Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) zbliżają się wielkimi krokami. Odbędą się w parafiach od 20 do 25 lipca 2016 roku.
W tych dniach gościć będziemy młodzież z różnych stron świata, a od 26 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie, także
i nasza młodzież weźmie udział w centralnych uroczystościach ŚDM z udziałem papieża Franciszka. Uroczystości te
wymagają duchowego i logistycznego przygotowania. W związku z tym czeka nas sporo pracy, by powstało to dzieło.
Modlitwą warto rozpocząć każdą pracę – a więc do dzieła! Modlitwa w intencji ŚDM 2016:
„Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka”.Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów
i języków.Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę
owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.Ojcze niebieski,uczyń nas świadkami Twego
miłosierdzia.Naucz nieść wiarę wątpiącym,nadzieję zrezygnowanym,miłość oziębłym,przebaczenie
winnym i radość smutnym.Niech iskra miłosiernej miłości, którą
w nas zapaliłeś,stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami!
Maria Śmiech

DRÓŻKOWY GRILL
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oże Ciało to uroczystość ku czci
Najświętszego Sakramentu, jej
głównym punktem jest procesja.
Boże Ciało to jedno z najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez
Kościół katolicki.
naszej
parafii
zgodnie
z obowiązującą już tradycją,
po procesji spotkaliśmy się na terenie kościoła na grillu. Na rodzinny
piknik przybyli rodzice wraz ze swoimi
dziećmi. Każdy z uczestników przyniósł coś z domowej spiżarni, co było
doskonałym dodatkiem do kiełbaski
i innych przysmaków grillowych.
Nad tym, aby kiełbaski za bardzo się
nie spiekły czuwali „kucharze” Szymon i Piotrek. Po jedzeniu, aby spalić
trochę zbędnych kalorii, dzieci grały
w piłkę, bawiły się w berka, a nawet
odbyły się walki rycerzy. Na szczęście wszyscy są cali i zdrowi. Dorośli natomiast zabrali się za śpiewanie
przy akompaniamencie gitary i bębna. Repertuar był bardzo różny, były
piosenki pielgrzymkowe jak również
biesiadne.
akie spotkanie to doskonały czas
na integrację, zapoznanie się lub
poznanie siebie bliżej. Zapraszamy
wszystkich chętnych za rok.

Archiwum Redakcji
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Fot. Uczestnicy grilla
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Justyna Chwesiuk

Fot. Wspólne śpiewanie
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Ku Światłu

P

amiątkę Zmartwychwstania
Jezusa obok każdej Eucharystii,
szczególnie czcimy w okresie Wielkanocnym - od Wigilii Paschalnej po
Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.
Te pięćdziesiąt dni oprócz śpiewania
radosnego Alleluja wzbogacone
zostało w 1988 roku o szczególne
nabożeństwo celebrujące Zmartwychwstanie - Drogę Światła. Właśnie
wtedy w jednej z włoskich rodzin
zrodziła się idea przedłużania wesela
Wielkiej Nocy. W oficjalnym modlitewniku, to nabożeństwo wzorowane
na freskach z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, zostało umieszczone
w Roku Jubileuszowym 2000. Rzymska Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów oficjalnie
zatwierdziła Drogę Światła dwa lata
później. I tak, odprawianie jej rozeszło się na cały świat.

Dlaczego Via Lucis?

Ł

acińska nazwa ma przypominać
o ścisłym związku z Via Crucis
- Drogą Krzyżową. Droga Światła ma
być kontynuacją nabożeństwa męki
Pana Jezusa – ma zwracać uwagę
na przejście Jezusa z ciemności do
światła, z męki i śmierci do chwały.
Kolejne podobieństwo to liczba stacji.
Każde zatrzymanie to wydarzenie
z Nowego Testamentu.
I Jezus powstaje z martwych;

8

II Apostołowie przybywają do pustego grobu;
III Zmartwychwstały Pan objawia się
Marii Magdalenie;
IV Zmartwychwstały Pan ukazuje się
uczniom na drodze do Emaus;
V Zmartwychwstały Pan objawia się
uczniom przy łamaniu chleba;
VI Zmartwychwstały Pan ukazuje się
apostołom;
VII Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania
grzechów;
VIII Zmartwychwstały Pan umacnia
wiarę Tomasza;
IX Zmartwychwstały Pan spotyka
uczniów nad Jeziorem Galilejskim;
X Zmartwychwstały Pan przekazuje
władzę pasterską Piotrowi;
XI Zmartwychwstały Pan daje
uczniom nakaz misyjny;
XII Zmartwychwstały Pan wstępuje
do Ojca;
XIII Uczniowie z Maryją oczekują
w wieczerniku na Zesłanie Ducha
Świętego;
XIV Zmartwychwstały Pan posyła
uczniom obiecanego Ducha.
Forma nabożeństwa również została powielona z nabożeństwa wielkopostnego – procesja prowadzona
przez krzyż. Dodatkowo zaleca się
niesienie przez wiernych zapalonych
świec a przez służbę liturgiczną na
czele procesji-paschału, figury Zmartwychwstałego Jezusa bądź Ewangeliarz.

Grzebowilskie Drogi

P

ocząwszy od piątku po niedzieli
Zmartwychwstania aż do Wigilii
Zesłania, co tydzień parafianie gromadzili się na koniec tygodnia, często
zmęczeni czekając tylko na moment,
aby odpocząć po szalonym trudzie tygodnia pracy i zajęć, jeszcze na chwilę
w kościele, aby podziękować Jezusowi
i czcić Jego Zwycięstwo. Angażowali
się i ministranci i małżeństwa i starsi.
Piękne są wielkopostne nabożeństwa.
Choćby Gorzkie Żale. Oprócz fenomenalnej dla mnie treści, która pozwala zrozumieć wielkość nie tylko

Archiwum Redakcji

Z włoskiego fresku na cały świat

Archiwum Redakcji

J

ezus Chrystus żyje! Bóg żyje! - są
to słowa, które krzyczą z Ewangelii
nie tylko w okresie Wielkiejnocy. Są
to nie tylko słowa, a fakt, który odmienił losy świata. Pokonanie śmierci przez Jezusa jest zdarzeniem, które
my teraz wspominamy.

Fot. Godzina czytań

Ofiary Jezusa ale i miłość matczyną
Maryi, są perłą polskiej kultury. Ale
Wielki Post się kończy. Na szczęście,
kończy się i to nie byle jak. ZMARTWYCHWSTANIEM! Dlatego właśnie nie można zatrzymać się na tym
momencie. Oczywiście, nie chodzi mi
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o umniejszanie rangi cierpienia
Jezusa, ale celem tego cierpienia
i w ogóle śmierci Pana było właśnie
Zmartwychwstanie.

Rozświetleni chwałą, obmyci Duchem

O

dprawienie Drogi Światła w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
pozwoliło nam zamknąć celebrowanie tych nabożeństw w pięknym
stylu. Można porównać cały okres
Wielkanocy do wielkiej Drogi
Światła. Od pierwszej stacji – Zmartwychwstania do czternastej – posłania obiecanego Ducha, którego
pamiątkę
obchodzimy
właśnie
w dzień Pięćdziesiątnicy. Wzmocnieni słowem usłyszanym w Liturgii
Słowa i spotkaniem z Panem
w adoracji, wyszliśmy na zewnątrz,
by przebyć prawdziwą drogę. Pan
zechciał dać nam deszcz – jak podkreślił ksiądz proboszcz, obmył nas
powtórnie jak na Chrzcie Świętym,
więc można było skorzystać z dodatkowej możliwości większego poświęcenia. Mężczyźni z Oddziału
Świętego Kazimierza rozważali każdą
stację, nie zwracając uwagi na strugi deszczu spływające po twarzach
i kartkach z rozpuszczonym tuszem.
Słowa Ewangelii rozbrzmiewały
w ciemności, rozświetlając wewnętrzne mroki, jak świece i pochodnie
czerń wokoło Gromadzkiego stawu.
I choć finalnie, ognisko na wyspie nie
chciało zbytnio się palić, to mroki
ciemności i tak zostały w nas pokonane. Było to widać i czuć na radosnych twarzach uczestników – i tych
najstarszych, i tych najmniejszych
kilkumiesięcznych.

Żywy Jezus

O

kres Wielkiejnocy się skończył. Ale tak jak Wielki
Post kończy się życiem – Zmartwychwstaniem, tak i ten okres liturgiczny kończy się nie mniej
optymistycznie. Wylaniem Ducha.
Nie nosimy już nocy w sobie. Jezus pokonał śmierć i w dodatku na
tym nie poprzestaje - posyła nam
Ducha, ze wszystkimi swoimi darami, uzdalnia nas do miłości.
Pozostaje nam, każdego dnia,
w każdej minucie, uwielbiać Go
i ufać w to, że jest naszym Światłem.
On żyje!
Olga Szydłowska
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wesołe Wakacje
wszystkie dzieci z klas 0 6 z grzebowilka
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drozka.redakcja@gmail.com
Obiecujemy, ze kontakt:
będzie miło
i wesoło, nie zabraknie dobrej zabawy
i wspaniałej atmosfery. Zapraszamy!
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Ewelina Wilk

O

d grudnia 2013r. na plebanii u Księdza Tadeusza siedem par małżeńskich z Grzebowilka i Teresina rozpoczęło swoją przygodę z Domowym Kościołem, która trwa
do dziś i mamy nadzieję jeszcze potrwa. Małżeństwa te
przez pół roku na comiesięcznych spotkaniach poznawały
prawdy Boże przedstawione w Ewangelii św. Łukasza, by
w czerwcu 2014 r na Eucharystii w uroczysty sposób przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
rzez kolejny rok uczestnicy spotkań mogli usłyszeć w jaki sposób pielęgnować duchowość małżeńską, która ma doprowadzić ich do świętości.
W dzisiejszym świecie jest to bardzo ważne, by rodziny były dojrzałe chrześcijańsko, kochające się i szczęśliwe. Narzędzia, które są niezbędne, aby móc
rozwijać się duchowo, w Domowym Kościele nazywane są zobowiązaniami
i jest ich siedem. Modlitwa osobista, modlitwa małżeńska i rodzinna, czytanie Pisma Świętego, dialog małżeński i reguła życia oraz rekolekcje. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zobowiązaniami, każde małżeństwo w czerwcu br.
będzie mogło wstąpić do DK, który jest gałęzią Ruchu Światło - Życie.
la nas, osób pilotujących, czyli prowadzących ten krąg, był to czas intensywniejszej pracy, ale przede wszystkim czas obfity w łaski Boże.
Mogliśmy na własnej skórze doświadczyć i poczuć jak Pan Bóg jest łaskawy
i hojny w swoje dary. A na zakończenie słowa z Ewangelii św. Jana, które nam
towarzyszyły i dawały otuchę: „ Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał
- aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.”

P

D

Katarzyna i Tomasz Podbielscy

Archiwum Redakcji
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Fot. Pierwszy krąg Domowego Kościoła
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Pielgrzymkowym szlakiem

ROWEREM DO MATKI BOŻEJ

C

hrześcijanie w różny sposób okazują Bogu miłość. Jedni modlą
się w domowym zaciszu, kościele czy
kaplicy, inni dodatkowo jeżdżą do
świętych miejsc samochodem, pociągiem czy autokarem, bardziej zamożni lecą samolotem do odległych
miejsc kultu religijnego. Natomiast
w siennickiej parafii powstała inicjatywa, żeby pielgrzymować do Matki
Bożej Jasnogórskiej na doroczne jej
sierpniowe święto - rowerem.
sierpniu 2014 roku po raz
pierwszy w historii parafii Św.
Stanisława biskupa i męczennika
w Siennicy za zgodą i błogosławieństwem księdza proboszcza została
zorganizowana I Siennicka Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę.
Inicjatywa zorganizowania rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę zrodziła się w sercach kilku zapalonych
cyklistów tj. Siostry Magdaleny, pani
Danusi z mężem Stanisławem oraz
pana Adama z żoną Albiną, którzy
już w latach poprzednich pielgrzymowali w taki sposób do Pani Jasnogórskiej w barwach pielgrzymów
z Wysokiego Mazowieckiego.
hęć udziału w I Siennickiej
Pielgrzymce na Jasną Górę
zadeklarowało
41
pątników
z Siennicy, Zglechowa, Żakowa,

Pogorzeli, Latowicza i Otwocka. Długotrwałe przygotowania polegały
na zorganizowaniu sobie sprawnych
i pewnych rowerów, a następnie na
wielogodzinnych treningach (połączonych ze wspólną modlitwą różańcową czy koronką) spędzonych na
kilkudziesięciokilometrowych trasach

W

C

Fot. Różaniec na szlaku
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Fot. Przed startem

rowerowych np. jednodniowy objazd
wszystkich kościołów w dekanacie
siennickim, zwiedzanie miejsc historycznych (Stoczek Łukowski, Czersk,
Liw) czy popołudniowe wyjazdy
w mniejszych grupach na kilkunastokilometrowych odcinkach. W tzw.
międzyczasie planowano trasę przejazdu w możliwie najbezpieczniejszy sposób, organizowano noclegi
i posiłki, zaplecze logistyczne,

kamizelki odblaskowe, transparenty
itp. Wszystkie problemy zostały pokonane – nadszedł dzień wyjazdu.
nia 11 sierpnia 2014 roku o godzinie 7:00 opiekun duchowy
pielgrzymki - ksiądz Robert odprawił Mszę Świętą, którą upiększały
pieśni pielgrzymkowe i maryjne przy
akompaniamencie gitar, w intencji
wszystkich pielgrzymów, prosząc jednocześnie Pana Boga i Matkę Bożą
o szczęśliwą i bezpieczną drogę. Na
koniec Mszy Świętej dostojny ksiądz
proboszcz udzielił wszystkim pątnikom błogosławieństwa na ten święty
czas pielgrzymowania. Po zrobieniu pamiątkowej wspólnej fotografii, przyozdobieni w biało-niebieskie
i biało - żółte chorągiewki,
z t ransparentami, wyruszyliśmy demonstracyjnie w trzech grupach na
trasę I Siennickiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę pod hasłem
„MARYJO DO SYNA SWEGO NAS
PROWADŹ”.

D

N

a pierwszy dzień pielgrzymki
zaplanowano do przejechania
prawie 90 km. Trasa przejazdu przebiegała przez Kołbiel, Górę Kalwarię, Chynów, gdzie mieliśmy przerwę
obiadową. Następnie przez Grójec,
który kilkukilometrowym podjazdem pod górę wykończył nawet najbardziej zahartowanych rowerzystów.
Potem był Lewiczyn, gdzie u stóp
Matki Bożej Lewiczyńskiej postanowiliśmy dłużej odpocząć po morderczym podjeździe w Grójcu. Goszczyn
przywitał nas burzą, więc schroniliśmy się w tamtejszym kościele i jak
tylko trochę mniej padało, ruszyliśmy dalej. Przemoczeni i zmęczeni dotarliśmy do Mogielnicy – celu
pierwszego dnia naszego pielgrzymowania. Pomimo trudnego dnia
nikt nie narzekał i nie skarżył się na
bolące nogi czy inne części ciała. Po
wysuszeniu się i krótkim odpoczynku
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Fot. Odpoczynek

Pielgrzymkowym szlakiem
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Fot. Wspólna kolacja

na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sanktuarium Matki Bożej GidelOgólnokształcących, z wielkim apety- skiej zakończyły trzeci dzień trudu
tem spożyliśmy kolację rozgrzewając siennickich pielgrzymów.
się gorącą herbatą, aby potem wziąć
zwarty dzień to 33 km droudział w śpiewaniu pieśni maryjnych
gi, gdzie na zmianę trzeba
i apelu jasnogórskim.
było jechać pod górkę lub z górki,
rugiego dnia mieliśmy do prze- ale nikt już nie czuł zmęczenia bo
jechania 91 km. Po śniadaniu na horyzoncie widać Jasnogórski
i modlitwie wyruszyliśmy w kierun- Klasztor – cel naszej pielgrzymki.
ku Nowego Miasta nad Pilicą. Po Szybko mijamy miejscowość Garprzejechaniu ok. 15 km dotarliśmy nek, Mstów, aby chwilę odpocząć
do Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście. Po Mszy
Świętej odprawionej przez ks. Roberta w intencji wszystkich dobroczyńców, którzy przyczynili się, aby nasza
pielgrzymka mogła się odbyć, udaliśmy się do klasztornego muzeum
o. Honorata Koźmińskiego i po krótkim odpoczynku pojechaliśmy dalej.
Dalsza trasa wiodła przez Odrzywół,
Drzewicę, gdzie był następny obiad,
Gowarczów, Nowy Kazanów i nasz cel
końcowy drugiego dnia, czyli Fałków.
Rozważania modlitewne połączone
ze śpiewaniem pieśni pielgrzymkowych oraz kolejny Apel Jasnogórski Fot. Mały problem
na terenie Publicznego Gimnazjum przy Sanktuarium Św. Ojca Pio.
w Fałkowie uwieńczyły drugi dzień.
Po 5 km byliśmy już na ostatniej
zień trzeci rozpoczęliśmy Mszą prostej, gdzie wspólnie z Ks. BiskuŚwiętą w Fałkowskim kościele pem Markiem Solarczykiem wiparafialnym p.w. Świętej Trójcy, na- taliśmy wchodzące pielgrzymki,
stępnie śniadanie i w drogę. Tego dnia a następnie z pieszą pielgrzymką
przejechaliśmy już tylko 65 km – tylko czy aż 65 km, pytali potem niektórzy pielgrzymi. Trasa niby krótka,
ale za to zaczęły się podjazdy górskie.
Daliśmy radę i wszyscy w komplecie
pokonaliśmy trasę przez Przedbórz,
Rzejowice, Kodrąb, Kobiele Wielkie,
gdzie w tej miejscowości na skutek
remontu mostu trzeba było jechać
objazdem po wyboistej i nieutwardzonej drodze. Uroczysta ostatnia
pielgrzymkowa kolacja na terenie
Publicznego Gimnazjum w Gidlach
oraz modlitwa i Apel Jasnogórski Fot. Wspólna modlitwa

D

D
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rodzin razem weszliśmy na Jasną Górę.
Na wałach jasnogórskich uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, następnie
było pakowanie rowerów i bagaży,
obiad w przyklasztornej herbaciarni
i powrót autokarem do Siennicy.
la mnie ta pielgrzymka to wielkie przeżycie, niesamowite rekolekcje - zachęcam wszystkich. Tego
nie da się opisać. To, co przeżyliśmy,
tę wspaniałą atmosferę, modlitwy,
które tak fantastycznie prowadziła
s. Magdalena, to coś wspaniałego.
Był to czas głębokiej refleksji, pokory,
wyciszenia. Cała trasa przebiegała
bardzo spokojnie i bez większych awarii. Bo co tam jedna przebita opona
czy kilka par uszkodzonych pedałów
w rowerach. Ze wszystkimi defektami rowerów bardzo sprawnie radził
sobie nasz nieoceniony pan Adam.
Wielkie podziękowania kieruję również w stronę pana Tadeusza, który
jako 42 pielgrzym zapewniał transport bagaży, posiłków BUS-em i był
zawsze pomocny w każdej potrzebie.
apraszamy do udziału w tegorocznej II Rowerowej Pielgrzymce na
Jasną Górę, która również odbędzie
się w dniach 11 – 14 sierpnia 2015r.

D
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Tekst i zdjęcia

Józef Kopa
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Wieść gminna

marcu 2015r.
informowałem
o mińskim obszarze
chronionego krajobrazu, w którym
znajduje się część naszej wsi i gminy.
łożone pismo zostało wysłane do
Marszałka województwa mazowieckiego, a następnie do Ministerstwa
Ochrony Środowiska w Warszawie,
skąd ostatecznej informacji na szczegółowe pytania nie otrzymał urząd
gminy, po uzyskaniu odpowiedzi poinformuję mieszkańców.
a zniszczone groble na naszych
oczkach wodnych przez bobry
urząd gminy w Siennicy otrzymał
4293,27 zł (słownie: cztery tysiące
dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote
27/100). Pieniądze te mają być przesłane do końca 2015r.
obec powyższego uważam,
że musimy się zmobilizować,
uzupełnić wyrwy i jamy na groblach
dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Jednocześnie informuję wszystkich, że nasze oczko wodne jest
obecnie pod zarządem urzędu
gminy, zostało przekazane na okres

10 lat przed przystąpieniem do rekultywacji.
uwagi na kłopoty finansowe nie
ma żadnych środków na posadzenie krzewów, wykonanie ławek
i inne prace. Wykonamy coś jedynie,
gdy otrzymamy te środki.
nia 14.05.2015r. na sesji zatwierdzono środki na wykonanie dokumentacji technicznej do realizacji
kanalizacji na terenie gminy Siennica.
Tylko dziesięć tysięcy złotych wygospodarowano w roku 2016. Obyśmy
zdążyli z dokumentacją na pozyskanie środków unijnych.
poprzednim numerze Dróżki
pisałem o przepompowniach,
że są kosztowne. Obecnie wiem, po
wizycie na stacji poboru wody, że
przepompownia obok stacji ujęcia
wody zasilana ze stacji w prąd zużywa
energii za 13000,00 zł rocznie (jedna).
nia 14.05.2015r. został zgłoszony wniosek przez panią radną
o przystąpieniu do przygotowania realizacji przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Siennica.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Grzebowilka

arząd Stowarzyszenia Przyjaciół Grzebowilka składa podziękowanie
wszystkim osobom, które brały udział w przygotowaniu uroczystości Bożego Ciała oraz wszystkim mieszkańcom Grzebowilka, Oleksina i Teresina
którzy zaangażowali się w przygotowaniu i wykonaniu ołtarzy oraz wszystkim
wiernym mieszkańcom i gościom przybyłym na uroczystą procesję eucharystyczną obchodów Bożego Ciała.
nformujemy, że Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem różnego rodzaju uroczystości i imprez oraz wspomaganiem ludzi będących w potrzebie duchowej.
miesiącu lipcu planowane jest zorganizowanie dla dzieci wesołych
wakacji. Stowarzyszenie finansuje wyjazd na rekolekcje dla dzieci
z naszej parafii. Następną planowaną imprezą, która ma się odbyć w miesiącu
październiku będzie zorganizowanie Terezjady.
towarzyszenie nie posiada własnych dochodów, osoby zaangażowane
w działalność Stowarzyszenia pracują charytatywnie, wszelkie organizowane uroczystości i imprezy odbywają się dzięki datkom osób dobrej woli
wspomagających Stowarzyszenie za, które w imieniu wszystkich składamy
serdeczne Bóg zapłać!
apraszamy wszystkie osoby zainteresowane i chętne do współpracy przy
organizowaniu i krzewieniu rozwoju i kultury naszych miejscowości.

I
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S
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Bogdan Kloch

życie teresina
i oleksina
streszcza paulina

Fot. Ołtarze na Boże Ciało

Archiwum Redakcji
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ak co roku, przed świętem Bożego
Ciała, mieszkańcy Teresina i Oleksina skupiają uwagę na przygotowaniu swoich ołtarzy na ten dzień. Jest
to czas intensywnej pracy, spotkań,
przemyśleń. Jest to także moment
na to, by ofiarować coś od siebie
Panu Jezusowi. Przecież tak wiele od
Niego otrzymujemy, tak wiele łaski
i błogosławieństwa. Okres Bożego
Ciała jest poniekąd możliwością podziękowania Jezusowi za wszystko
to, co dla nas robi. Właśnie poprzez
swój wysiłek, poprzez czynny udział,
zaangażowanie w przygotowanie
ołtarzy możemy podziękować Panu
Bogu za Jego obecność w naszym
życiu. Kiedy włącza się w te przygotowania większa grupa osób, to
i pracy jest mniej i idzie ona szybciej.
Jest też radość z tego, że tworzymy
coś razem dla Kogoś, kto jest Naszym Ojcem. Dlatego z całego serca
dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły czynny udział w przygotowaniu Bożego Ciała w naszej parafii.
Każdy choćby najmniejszy wkład
pracy jest dostrzeżony i doceniony.
Pamiętajmy, że to wszystko naprawdę niewiele kosztuje, a tak bardzo
cieszy uczestniczących w procesji
i Pana Boga, dla którego to wszystko
robimy.
Paulina Grzegrzółka

12

K

konkurs piosenki obcojęzycznej

onkurs Piosenki Obcojęzycznej w Zespole Szkół w Siennicy sięga swoimi korzeniami roku 1995, kiedy to
nauczyciele języków
obcych zorganizowali pierwszy konkurs poezji, prozy
i piosenki obcojęzycznej. W ciągu
dwudziestu edycji
konkurs zmienił formę i znacznie poszerzył zasięg. Początkowo
miał zasięg szkolny, później
gminny, powiatowy, aby obecnie łączyć młodzież kilku sąsiednich powiatów.
rudno jest podać dokładną liczbę piosenek i wykonawców minionych 20 lat. Znane są natomiast
języki, w jakich śpiewano piosenki.
Największą popularnością cieszy
się język angielski, potem rosyjski,
następnie niemiecki i francuski.
Coraz popularniejszy jest włoski
i hiszpański. Były piosenki śpiewane
po grecku, ukraińsku, japońsku i koreańsku.
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tym roku zgłoszono 69
piosenek w ośmiu językach
z 16 szkół podstawowych, 12 gimnazjów i 13 szkół ponadgimnazjalnych
z czterech powiatów : mińskiego,
garwolińskiego, otwockiego i siedleckiego. Pierwszego dnia trwały
przesłuchania. Na drugi zaplanowana była Gala Jubileuszowa ze względu
na rocznicowy charakter konkursu.
Spośród laureatów dnia poprzedniego, obecni na gali goście (pomysłodawcy konkursu p. Lucyna Czajka
i p. Ryszard Łubkowski, wykonawcy
lat minionych, którzy licznie ze swoimi rodzinami przybyli na konkurs,
władze powiatu i gminy, mieszkańcy Siennicy, uczniowie, ich rodzice
i opiekunowie). Mieli oni za zadanie
wyłonić Laureata Gali Jubileuszowej.
Trzeba przyznać, że poziom był bardzo wysoki, ale statuetka zasłużenie
powędrowała do rąk Moniki Kuźmy,
która śpiewając pieśń z ukraińskiego
Majdanu, wywołała wśród słuchaczy łzy wzruszenia. Jak na galę przystało nie mogło obyć się bez chwili

wspomnień. Przecież to dwudziesty już konkurs! Na przygotowanej prezentacji było
widać jak przez lata
konkurs się zmieniał,
rozwijał,
poszerzał krąg zainteresowanych.
Od
początku cieszył
się
wsparciem
władz
powiatu
i gminy. Od kilku lat również Kuratorium
Oświaty,
a w obecnym Marszałka Województwa Mazowieckiego. Finansowo
wspierany był przez lokalne instytucje, przedsiębiorców, rodziców,
szkoły językowe. Przez wszystkie
lata konkurs zbierał pochlebne recenzje na łamach lokalnej prasy.
Wszyscy, którzy konkurs wspierali i wspierają otrzymali pamiątkowe medale z rąk pani dyrektor
Agnieszki Szczepańskiej, której asystowała wieloletnia wykonawczyni
i laureatka konkursu Katarzyna Pałdyna.
tym, że konkurs mimo swoich dwudziestu lat ma się dobrze, najlepiej może świadczyć fakt,
że dzieci uczestników z minionych
lat zaczęły pojawiać się na konkursowej scenie. Wspaniałym łącznikiem
pokoleń był występ p. Moniki Pszkit
i jej córeczki Zuzanny, uczennicy
siennickiej zerówki. Konkursowi
życzymy jeszcze wielu, wielu lat sukcesów i tak perfekcyjnej obsługi ze
strony młodzieży jaka tylko w Siennicy może być możliwa.

O

Anna Jackowska

Archiwum szkolne
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Fot. Laureaci konkursu z różnych lat
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Obrazy z historii stulecia polskiej oświaty na wsi

refleksja na podstawie Kroniki Szkoły Podstawowej w Kośminach

D

różka chce być pismem dla trzech
parafii w Gminie Siennica, czyli
obejmować swoim zasięgiem prawie
wszystkie miejscowości naszej gminy.
Prawdą jest, że są miejscowości należące do jeszcze innych parafii poza naszą
gminą jak Kośminy, Dłużew, Majdan,
które są w parafii Kołbiel, a Dzielnik to
parafia Kiczki. O tych właśnie miejscowościach też nie możemy i nie chcemy
zapomnieć. Właśnie niedawno miałem okazję przeczytać historyczny już
dokument - kronikę Szkoły Podstawowej w Kośminach. Znajduje się ona
w archiwach Urzędu Gminy w Siennicy, jako że szkoła już od dziesięciu lat
jest zlikwidowana.

K

ronika w tym przypadku, sądząc
po wyglądzie, to chyba za duże słowo. Jest to gruby stary zeszyt bez złoconych napisów, bardzo skromny, trochę
podniszczony z pożółkłymi kartkami.
Jednak jej treść zasługuje na tytuł wielkimi literami, to jest bowiem KRONIKA w pełnym tego słowa znaczeniu.
Zaczyna się od 1916 roku, a kończy
na 1985, czyli bez mała obejmuje 70
lat istnienia zakładu kształcenia dziatwy z naszej i sąsiedniej gminy Kołbiel.
Informacje są krótkie, lakoniczne, kto
przyszedł tutaj do pracy, kto odszedł
do innych placówek, ile dzieci zapisało
się na dany rok. Z pozoru zwykłe życie
szkoły. Ale to nie było zwykłe życie.
Tę kronikę należy czytać i wczuć się
w nastrój epoki, nastrój okresu historycznego, w którym powstawały te notatki, a to już historia nie tylko Szkoły
Podstawowej w Kośminach. To już
historia naszej Ojczyzny, no może nie
całej, ale tej gminnej, oddalonej od
większych ośrodków miejskich, bo tu
problemy były inne, specyficzne, bardzo charakterystyczne i typowe dla
wielu mazowieckich, ale i podlaskich
wsi.

i postanowili starać się o szkołę. Zarząd
gminy Siennica nie zgodził się dać im
nauczyciela, gdyż brak było odpowiedniego lokalu. Wówczas garstka zwolenników nauki, między innymi: śp. Jan
Krasiński, śp. Wincenty Kozyra, śp.
Franciszek Nowakowski, Jan Kozyra
i Stanisław Kaniewski postanowili zebrać mieszkańców wsi w celu naradzenia się nad budową szkoły. Większość
mieszkańców zgodziła się na ich projekt. Wybrano komitet budowy, w skład
którego weszli: śp. Stanisław Nowakowski, śp. Wincenty Kozyra, Jan Kozyra,
śp. Jan Krasiński, Stanisław Kaniewski
i Jan Osica. Część materiału budowlanego kupiono za zebrane pieniądze,
a resztę podarował szkole p. Maurycy
Zamojski ze Starej Wsi. Plac pod szkołę
podarował p. Stanisław Dłużewski. Plac
ten leży daleko od wsi, dlatego też komitet postanowił prosić Piotra Kozyrę
i Jana Nowakowskiego o zamianę placu.
Wyżej wymienieni gospodarze chętnie
się zgodzili. W 1918 roku objął posadę
nauczyciela w tutejszej szkole p. Bronisław Żuchowski. Warunki były bardzo
trudne. W takich warunkach pracowali dwaj jego zastępcy (raczej następcy)
p. Fijałkowski i Feliks Królak. W 1922 r.
na własną prośbę był przeniesiony do
Kośmin nowy kierownik szkoły K. Żytkiewicz, który dokończył budowę budynku szkolnego i rozpoczął kronikę.”

O

d 1923/24 roku szkolnego kronika prowadzona jest systematycznie. Szczególnie zwracano uwagę na
ważniejsze uroczystości szkolne i ich
przebieg, np. święto sadzenia drzew
przy drodze od Siennicy do Kołbieli,
o którym wspomina się kilka razy oraz
obchody świąt państwowych. Przykład:
„Uroczystość „3 Maja” odbyła się w następującym porządku dziennym:
1/ Godz. 9 rano – zbiórka na podwórku
seminaryjnym.

Okres dwudziestolecia międzywojennego.

2/ Defilada do starego kościoła.

e wstępie czytamy: „Jeszcze
w 1916 roku staraniem miejscowych gospodarzy powstała we wsi
Kośminy ochronka utrzymywana ich
własnym kosztem, Nauka odbywała się po tygodniu u rodziców, którzy
przysłali swe dzieci do ochronki. Nie
wystarczyła taka nauka gospodarzom

3/ Msza święta.

W
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4/ Akademia w gmachu seminaryjnym.
5/ Zawody.
6/ Godz. 7 wieczorem – odczyt dla starszych”. (Uwaga. Przed wojną w zasadzie
wszystkie uroczystości w Siennicy odbywały się w i przy starym drewnianym

kościele po przemarszu od kościoła
murowanego lub seminarium nauczycielskiego. Kośminy wtedy jeszcze należały do parafii w Siennicy).

W

1930 roku kierownik szkoły
p. Karol Żytkiewicz przeniósł się
do pracy w Kuflewie, a kierownictwo
objął p. Józef Zawadzki. Od tej pory już
nie podawano porządku uroczystości
w kronice, a tylko informacje o uroczystościach, jak na str. 47:
„Dnia 16 września dzieci szkolne brały
udział w uroczystości zorganizowanej
w Siennicy w związku z 250-leciem Odsieczy Wiednia.
Dnia 11 listopada obchodzono uroczyście Święto Niepodległości w Siennicy
i na miejscu.
Dnia 1 lutego 1934 obchodzono uroczyście Imieniny Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego
zorganizowane w Siennicy.
Dnia 19 marca 1934 obchodzono uroczyście Imieniny Pana Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Dnia 3 maja obchodzono Konstytucję
3-go Maja w Siennicy”.
Okres wojny 1939 – 1944.
en okres został opisany już po wojnie, ale informacje potrzebne dla
ciągłości kroniki zamieszczono rzetelnie. Kierownik został powołany do
wojska, wrócił z frontu ciężko ranny
w płuca i nie mógł przystąpić do pracy.
Pracę szkolną rozpoczęła p. Zawadzka
Stefania dopiero 15 października 1939
r. ucząc jednego dnia klasy IV i II, a następnego III i I. Do szkoły uczęszczało
100 dzieci. W lutym wrócił ze szpitala
kierownik szkoły Józef Zawadzki i praca rozpoczęła się normalnie. W 1940
roku pracę rozpoczął tylko p. Zawadzki, gdyż pani Zawadzka jako mężatka
została zwolniona z pracy. Później przydzielono do pracy p. Karolewską Marię.
Niemcy zabronili używania dawnych
podręczników oraz nie pozwolili uczyć
historii i geografii.

T

1941/42. Stacjonujące wojska niemieckie zajęły klasy /sale lekcyjne/ i zajęcia
szkolne przerwano. Dopiero w marcu rodzice wynajęli lokal prywatny
u p. Kozyry w Podgórzniu. Przymusowo wprowadzono do szkoły

DRÓŻKA NR 23

pisemko dla dzieci „Ster” jako podręcznik. Nakazano przy szkole sadzić morwę
i zbierać zioła lecznicze. Nakazano też
zebrać wszystkie obrazy historyczne
i mapy polityczne i odesłać do inspektoratu w Mińsku Mazowieckim. „Rozkazu tego szkoła tutejsza nie wypełniła”.
Lata powojenne.
ok szkolny 1944/45 rozpoczął się
w bardzo ciężkich warunkach.
„Przechodzące wojska rosyjskie zajęły
sale szkolne. Część dokumentów szkolnych zostało zniszczonych. Kierownik
szkoły p. Zawadzki Józef został wywieziony na Sybir. Do pracy przystąpiła
p. Karolewska Maria i p. Zawadzka
Stefania. Po odzyskaniu jednej sali
szkolnej rozpoczęły się zajęcia szkolne.
Drugą salę otworzono w prywatnym
mieszkaniu p. Górki. Z sal szkolnych
po południu korzystały wojska rosyjskie urządzając kina, tańce i zabawy”.
W 1945 roku przybyli do szkoły państwo Maria i Antoni Szymańscy, czyli
już pracowały cztery osoby w 5 klasach.
Najbardziej odczuwano brak podręczników szkolnych i sal lekcyjnych. Panowała ogólna bieda, co w warunkach
szkolnych najbardziej się odczuwało.
Do szkoły trzeba było wypożyczać ławki z innych szkół, m.in. z Głupianki
i LP w Siennicy. Dnia 8 XI 1947 roku
wrócił z Rosji kierownik szkoły, jednak
do pracy w tutejszej szkole nie przystąpił. Od 1948 roku państwo Zawadzcy
przenieśli się do Halinowa, a kierownictwo szkoły zostało powierzone
p. Szymańskiemu Antoniemu. Rok
szkolny 1948/49 zakończono nabożeństwem w Siennicy, jak wszystkie
poprzednie, ale jak rozpoczęto 49/50
nie wspomina się. Pojawia się i powtarza w następnych latach notatka: „Dnia
7.XI.1950 r. odbyła się uroczysta akademia celem uczczenia 33 rocznicy
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej oraz pogłębiania przyjaźni polsko – radzieckiej.” W tymże
roku szkolnym po raz pierwszy wspomina się o wycieczce szkolnej: „Dnia
21 czerwca 1951 dzieci klas V, VI i VII
jeździły na wycieczkę do Warszawy,
a z młodszych klas do cegielni w Grzebowilku”.
udowa nowej szkoły. „1952/53.
Ludność tutejsza czyni starania, by
przy pomocy kredytów państwowych
wybudować budynek szkolny. Budowa szkoły jest zatwierdzona w planie
6-letnim na rok 1953. W IV. 1953 r.

R
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Nasze sprawy
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poczyniono wstępne prace do rozpoczęcia budowy budynku szkolnego.
Mierniczy powiatowy wymierzył plac
pod budynek. Ludność przystąpiła do
usuwania nagromadzonych kamieni złożonych na tym placu i zajęła się
zwózką drobnych kamieni do betonu.
W lipcu zaczęto kopać fundamenty
i zalewać je betonem.” Budowa szła
ślamazarnie. Materiały miejscowa
ludność musi bezpłatnie przywozić z
Mińska, ledwo do końca grudnia 1953
zostały wymurowane ściany pod dach,
a w zimie cieśle zrobili więźbę dachową. Przez dwa miesiące roboty ustały
i zrodził się bunt mieszkańców – nie
chcą pomagać przy budowie.

P

odkreślone dwiema liniami: „Dnia
9 września 1954 r. został oddany
do użytku nowy budynek szkolny.” Już
w następnym zdaniu mówi się o niedoróbkach, braku tynków w piwnicach
zalanych wodą, braku energii elektrycznej, wadliwych piecach, które nie chcą
grzać. Cieszy tylko to, że sale są widne
i przestrzenne. By zdobyć fundusze
na wykończenie budynku organizuje się w nim kolonie letnie dla dzieci
z Warszawy – w 1955 roku dla pracowników Pałacu Kultury i Nauki.
Dzięki temu doprowadzono z Zalesia
światło elektryczne, a już w 57 poprawiano instalację elektryczną i wodną,
doprowadzając je do stanu używalności. Pojawiają się narzekania, że
coroczne kolonie niszczą budynek,
sanitariaty i urządzenia, zaś ludność
obojętnie odnosi się do spraw szkolnych.
W zasadzie budowę szkoły zakończono
3.02.1973 r., kiedy to następuje oficjalne
oddanie robót CO. Częste zmiany kadrowe też się odnotowuje, co nie wpływa korzystnie na dobrą pracę w szkole.
ako ciekawostkę można przytoczyć
zapis z 1963 r.: „25 września do szkoły został przywieziony telewizor marki „Szmaragd 902”. Dziatwa szkolna
obejrzała pierwszy raz lekcję botaniki
dla kl. V. Telewizor w ciągu tygodnia
był trzy razy w reperacji w Mińsku i to
wszystkich i nauczycieli i uczniów denerwowało” /kierownikiem wtedy był
Stanisław Augustyniak/.
eszcze notatka z roku 1981/82
jest dość obszerna i warto przytoczyć przynajmniej początek zapisu:
„Rok szkolny 1981/82 rozpoczął się 1
września. Do pracy przystąpiła Rada
Pedagogiczna w składzie: Augustyniak Zdzisława – dyr. szk., Ertman

J

J

Wiesława – z-ca dyr., Bystrzyńska Małgorzata, Ryszko Elżbieta, Tarkowska
Urszula, Całka Stanisława, Łodyga Teresa, Michalczyk Bogumiła, Gawłowska Bogusława, woźna i 3 palaczy CO.
Pracę rozpoczęliśmy z dużymi trudnościami. Brak podręczników, zeszytów
uczniowskich, materiałów kancelaryjnych i dekoratorskich. Borykając się
z dużymi trudnościami, pracujemy tak
jak w innych latach”/nadmienić należy,
że to rok wprowadzenia w naszym kraju stanu wojennego/.

K

ronikę kończą słowa: „7 czerwca 1986 r. odbędą się uroczyste
obchody 70-lecia szkoły połączone
z nadaniem imienia Józefa Chełmońskiego oraz otwarciem izby pamiątek”.

R

efleksja. Szkolnictwo polskie od
zawsze borykało się z trudnościami i boryka nadal, ale jakże różne są
problemy w ciągu ostatniego stulecia.
Najwcześniej – organizacja szkolnictwa, poszukiwanie nauczycieli, przysposabianie sal w izbach wiejskich,
ale i entuzjazm, radość z tego, że nasze dzieci mogą się uczyć. W tej izbie
jedyny nauczyciel, a wychodzenie
z analfabetyzmu, odkrywanie świata,
wychowanie w umiłowaniu Ojczyzny,
tradycji narodowych. Następny etap
– wojna. Prześladowania nauczycieli,
odbieranie dzieciom pełnej edukacji, narzucanie obowiązków, a tu tylko dwoje nauczycieli i „rozkazu tego
szkoła tutejsza nie wypełniła”. Bunt
przeciwko takiej potędze! Podnoszenie się ze zgliszcz wojennych-niezbyt
to radosne czasy. Początkowo nawiązanie do wcześniejszych obyczajów,
tych naszych, polskich, potem koniec
– przyszło nowe, jakieś inne, obce,
jak tu przetrwać, gdy władza jest mądrzejsza swoją siłą. Jedni ulegają, inni
udają, jeszcze inni walczą przemycając
po cichu prawdę. Szkołę buduje się, ale
przez 19 lat. Czas zniechęcenia, entuzjazmu nie widać, ale pracować trzeba.
Świat ucieka, a my... My już jesteśmy
w nowej rzeczywistości – przebudowa
od nowa. Już od prawie stu lat istnieje
polska szkoła, nadszedł czas na mądre
i rozważne rozwiązania i w oświacie
też.
Rylu

Ps. Autor artykułu serdecznie dziękuje Pani Renacie za wskazanie dokumentu
i inspirację do publikacji oraz Panu
Wójtowi za udostępnienie kroniki i pozwolenie na korzystanie z dokumentu.
R.Ł.
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Za nami jedna z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym - Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ustanowiona dla
ludzi, aby radość z największego daru jakim jest Eucharystia wyszła
na ulice miast i wiosek. Wyszła, jak co roku, niezależnie od pogody.

N
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awet ci, którzy nie rozumieją po
co i dlaczego, po cichu zamietli
obejście, może wywiesili święty obrazek. Mężczyźni ubrali świeżo wyprasowane koszule, kobiety włożyły
najładniejsze korale. Zapach najpiękniejszych kwiatów, nie w ogrodach,
a w koszyczkach dziewczynek, które
w większości tak niedawno przyjęły
po raz pierwszy Pana Jezusa, realnie
i do serca. Całe w bieli, najczystsze,
najszczersze, wiedzą, że całe dywany
z herbacianych róż nie wynagrodzą
za skarb Chrystusa w Eucharystii. Nie
zawsze tak było. Przez ponad 1200
lat istnienia Kościoła wierni czcili

Fot. Procesja Bożego Ciała
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Najświętszy Sakrament tylko podczas Wielkiego Czwartku. Średniowieczna pobożność Eucharystyczna,
która dzięki łasce rozwijała się w Zachodniej Europie sprawiła, że papież
ustanowił osobne święto Ciała i Krwi
Pańskiej, tak aby rozważać radośnie
tajemnice Najświętszego Sakramentu. Szczególnie jednak przyczyniła się
do tego otwartość na swoje powołanie
pewnej młodej zakonnicy z Belgii…

adorujących Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jedna z nich wyróżnia się szczególnym skupieniem
i oddaną postawą. Jej twarz promienieje radością i nieopisanym pięknem, które przedziera się z wnętrza.
Jeszcze nikt nie wie, że ta niespełna
szesnastoletnia zakonnica, przyczyni
się do ustanowienia jednego z najważniejszych uroczystości w Kościele
katolickim.

R

J

ok 1208, klasztor augustianek
Mont Cornillion w małym miasteczku Liege (wschodnia Belgia).
Kaplica konwentu, w niej kilka sióstr

ulianna z Cornillion osierocona
w dzieciństwie, została powierzona pod opiekę siostrom augustiankom, do których wstępuje w wieku
piętnastu lat. Nie jest przeciętną zakonnicą, pilnie uczy się czytać, tak
by móc zgłębiać pisma św. Bernarda
i czerpać z nauk św. Augustyna. Głęboko doświadcza obecności Chrystusa w Eucharystii. W 1208 r. Julianna
podczas tak ważnej dla niej adoracji
widzi jakby księżyc w pełnym blasku, jaśniejącą tarczę, która wręcz
oślepia swym pięknem, ale całość załamuje ciemna rysa lub plama. Pod
natchnieniem Ducha Świętego wyjaśnia tę wizję jakoby księżycem ma
być życie Kościoła na ziemi, a ciemna linią brak święta liturgicznego,
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Fot. Procesja Bożego Ciała

spojrzeniem miłości kontemplując
Chrystusa Eucharystycznego.

W

spomniany już ojciec święty Urban IV staje się gorliwym zwolennikiem nowego święta,
które ustanawia jako obowiązkowe
w Kościele powszechnym, obchodzone w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego. Ważnym bodźcem do
przypieczętowania decyzji o święcie
Bożego Ciała był cud w Bolsenie.
W 1263 r. pewien kapłan podczas
konsekracji chleba i wina wątpi w realną obecność Ciała i Krwi Chrystusa

Archiwum Redakcji

w którym wierni mogliby adorować
Eucharystię dla pogłębiania wiary
i wynagradzać znieważanie Najświętszego Sakramentu. Wizja powtarza
się regularnie. Julianna przepełniona
radością i jeszcze większą miłością do
Chrystusa czeka dwadzieścia lat, by
podzielić się tym, co zostało jej dane.
Dorosła już i pewna swoich doświadczeń mówi o wizjach współsiostrom
i kanonikowi kościoła św. Marcina
w Liege, Janowi z Lozanny. Kapłan
ten to uznany duchowny i w przypadku Julianny, również widząc potrzebę
osobnego święta Eucharystycznego,
kieruje się roztropnością i rozwagą. Doświadczenia i prośby Julianny
traktuje poważnie i informuje o tym
innych teologów i duchownych, aby
wspólnie zastanowić się nad kolejnymi krokami. Okoliczności wcale
nieprzypadkowe, bo ustawiane przez
samego Boga, sprawiły, że w komisji
zajmującej się wizjami Julianny był
m. in. archidiakon Jakub Pantaleone
di Troyes, późniejszy papież Urban
IV. Miejscowy biskup Roberto di
Thorte w czerwcu 1246 r. ustanawia
święto Corpus Domini w całej swojej
diecezji w czwartek po oktawie Trójcy
Świętej. Gdy celebracja święta Bożego
Ciała rozszerza się na inne diecezje,
Julianna opuszcza klasztor i szerzy
kult eucharystyczny, oczywiście nie
wszyscy jej sprzyjają. Ona jednak
wraz z towarzyszkami w klasztorach
sióstr cystersek nieustannie modli
się i adoruje Przenajświętszy Sakrament. Umiera w 1258 r. w zimnej
wilgotnej celi, ale nie sama, ostatnim

Fot. Bielanki w trakcie procesji

w sakramencie. Wątpliwości kapłana natychmiast zostają rozwiane,
bo po dzień dzisiejszy w Orvieto
znajduje się korporał ze śladami
kropel krwi, na które patrzył

niedowierzający ksiądz. Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej umocnił w przeżywaniu papież Jan XXII
w 1317 r. W Polsce pobożność Eucharystyczna, która rozwijała się
w średniowiecznej Europie również dała o sobie znać. Pierwszą
diecezją, która wprowadziła święto
Bożego Ciała była diecezja krakowska,
za sprawą biskupa Nankera. Od XV w.
już w całym kraju rokrocznie wierni celebrują nowe, a jakże potrzebne święto.

K

iedyś podczas formowania się
procesji, mała dziewczynka powiedziała do swojej mamy: wynoszą
z kościoła wszystkie najpiękniejsze
obrazy, chorągwie, wszyscy ubrali
się w najpiękniejsze stroje, zerwali
najpiękniejsze kwiaty po to, żeby radować się tym co mamy najpiękniejszego. Wszystkie feretrony, kolorowe
proporce, sztandary, dywany kwiatów
nie zwiększą nieskończonej chwały
bożej, ale są od wieków świadectwem
wiernych o czci i uwielbieniu Jezusa
Eucharystycznego. Od ponad siedmiuset lat czcimy Pana Jezusa w pięknej liturgii i uroczystych procesjach.
Mówi się, że w Boże Ciało Chrystus
wychodzi do ludzi, a tym czasem On
ciągle jest. Zawsze tak samo słuchający i czekający, a tego jednego dnia
w roku wychodzi do Ciebie, żebyś,
jak prosiła o to bł. Julianna, pogłębiał
swoją wiarę, czynił postępy w praktykowaniu cnót i nade wszystko wynagradzał za znieważanie Najświętszego
Sakramentu.
Emilia Szydłowska
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dzień dziecka na sportowo

D

zień Dziecka w naszej szkole, jak
co roku, obchodzony był w sposób przyjemny i ciekawy dla uczniów.
W tym dniu nie odbywały się zajęcia
lekcyjne, a uczniowie zamiast tornistrów z książkami przynieśli plecaki
z ekwipunkiem. Starsi uczniowie
przybyli rowerami, natomiast młodsi
- samochodami z rodzicami.
iedy wszyscy zebraliśmy się, rozpoczęła się wyprawa do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej
Pogorzeli, której społeczność zaprosiła nas na wspólne obchody tego wyjątkowego dnia.
bchody Dnia Dziecka rozpoczął krótki apel, podczas
którego Pani Maria Makos - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Grzebowilku podziękowała za zaproszenie, złożyła życzenia i wręczyła skromne upominki dzieciom. Do
życzeń przyłączyła się Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej
Pogorzeli - Pani Barbara Szopa. Pan
Maciej Wójcicki, po przedstawieniu
planu, zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy.

K
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U

czniowie rywalizowali ze sobą
w różnych konkurencjach sportowych na trzech boiskach. Były biegi sztafetowe, rywalizacja na torach
przeszkód, gra w piłkę nożną, koszykową i ringo. Dzieci próbowały swoich sił w chodzeniu na szczudłach.
Uczniowie mieli okazję do poznania
swoich kolegów i koleżanek z sąsiedniej szkoły. Maluchy doskonale bawiły się na placu zabaw. Rodzice dzieci
z Nowej Pogorzeli przygotowali poczęstunek - pyszne zapiekanki.
o zakończonej rywalizacji nastąpiło podsumowanie. Wszyscy
uczniowie zostali nagrodzeni słodkościami za wysiłek i zaangażowanie
w konkurencjach. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły.
rzedszkolaki w swoje święto odwiedziły tutejszych strażaków.
Miały okazję z bliska zobaczyć wóz
strażacki oraz poznać pracę ochotników. Po powrocie do szkoły bawiły się
doskonale z pomalowanymi buziami
na placu zabaw. Rodzice przygotowali
im pożywny poczęstunek.

P
P

Kamila Korzeń

Fot. Relacja z Dnia Dziecka

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
nia 30.04.2015r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku: Kinga z kl. V oraz Patryk,
Zuzanna, Bartłomiej z kl. VI uczestniczyli w powiatowych eliminacjach
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowanych w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku
Mazowieckim.

P

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
odbył się w dniu 7 maja 2015 r. Wzięło w nim udział 7 najlepszych drużyn
ze szkół podstawowych wyłonionych
po części teoretycznej. Drugi etap polegał na:
−
sprawdzeniu
praktycznych
umiejętności bezpiecznego poruszania się na rowerze podczas pokonywania toru przeszkód,

ierwszy etap polegał na sprawdzeniu
wiedzy
teoretycznej
dotyczącej zasad ruchu drogowego. Kinga, Zuzia, Patryk i Bartek
otrzymali najwyższą sumę punktów
w grupie 22 szkół podstawowych i zajęli
I miejsce.

−
skontrolowaniu zastosowania
przepisów ruchu drogowego podczas
jazdy po miasteczku ruchu drogowego,

F

N

inał
powiatowych
cji Ogólnopolskiego

18

eliminaTurnieju

podstawowe i otrzymała nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.

U

czniów do konkursu przygotowały panie Kamila Korzeń i Alina Trzeciak.
Alina Trzeciak
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D

−
ocenie umiejętności udzielania
pierwszej pomocy medycznej.
asza drużyna zajęła II miejsce
w kategorii wiekowej szkoły

Fot. Zwycięzcy
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Fot. Krzywy Dom na „Farmie Iluzji"

I

ntegracja polega na stworzeniu
w szkole takiego środowiska edukacyjnego, w którym dzieci o zróżnicowanych możliwościach i tempie
uczenia się znajdą właściwe warunki
rozwoju. Wychowanie i nauczanie integracyjne stanowi doskonałą formę
edukacji dzieci niepełnosprawnych
razem z dziećmi zdrowymi i to udaje
się od wielu lat w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie.
u jak nigdzie indziej rozumie się,
że wszystkie dzieci mają prawo
do nauki. Włączanie ucznia dotkniętego niepełnosprawnością do procesu nauczania i wychowania, budzi
nadzieję na wszechstronny rozwój,
uczy społecznych zachowań, ułatwia
adaptację w społeczeństwie dzieci
zdrowych. Nie ukrywamy, że jest to
okupione wieloma wyrzeczeniami,
heroiczną pracą nauczycieli i nieocenionym wręcz wsparciem ze strony
rodziców, ale efekty integracji widać
tu na każdym kroku.
rzede wszystkim jesteśmy otwarci, dajemy szansę każdemu dziecku, doceniamy najmniejszy wysiłek
w drodze do celu. Służą temu doskonale szkolne konkursy, uroczystości, akademie, festyny i wycieczki.
Integracja służy nie tylko dzieciom
niepełnosprawnym, dzieci zdrowe
również zyskują na obecności dzieci
niepełnosprawnych. Uczą się pomagania, nabywają tak ważnej obecnie
wrażliwości, rozwijają wyobraźnię i są

T

bardziej uważne w k o n t a k t a c h z innymi.
Z kolei niepełnosprawne dzieci otrzymują od
obecnych z nimi
zdrowych dzieci
wiele bodźców, co
stwarza niepełnosprawnym możliwości poznawania
zachowań i sposobów postępowania dzieci zdrowych.
ak było na przykład na spotkaniu integracyjnym przedszkolaków. Zaprosiliśmy do naszej szkoły
czterdziestoosobową grupę dzieci
z Gminnego Przedszkola w Siennicy. Dzięki inwencji i zaangażowaniu
pań Moniki Krasnej i Anety Michalik
dzieci przeżyły prawdziwą przygodę
w szkolnym kinie. W przygotowanej sali kinowej, razem z naszymi
przedszkolakami obejrzały film
„Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”,
skosztowały popcornu i wzięły udział
w ciekawych zabawach integracyjnych. Nie udałoby się tego zrealizować bez pomocy i wsparcia rodziców
z punktu przedszkolnego.
akie integracyjne spotkania uczą
przedszkolaków od najmłodszych
lat akceptacji, tolerancji i szacunku
do innych ludzi. Pozwalają na zdobywanie doświadczenia w kontaktach
z niepełnosprawnymi rówieśnikami.
Poprzez zabawę uczymy się siebie
nawzajem. Jesteśmy przecież jedną
wielką rodziną, niezależnie od tego,

jak kto wygląda. Uwrażliwianie najmłodszych na los słabszych i chorych,
otaczanie opieką tych, którzy tego wymagają zaowocuje w przyszłości obopólną korzyścią dla obojga.
ystem kształcenia integracyjnego
budzi w rodzicach dzieci niepełnosprawnych nadzieję, że ich dziecko będzie mogło wzrastać i rozwijać
się wśród zdrowych rówieśników. Tu
mogą uczyć się wraz z nimi samodzielności, funkcjonowania w grupie
społecznej. Służą temu rozliczne wyjazdy i wycieczki, w których każde
dziecko może wziąć udział. Oto zdjęcia z ostatniego wyjazdu na „Farmę
iluzji”.
eżeli już piszemy o integracji to
wspomnieć należy także o naszej
corocznej tradycji organizowania Festynu Rodzinnego. Święto Rodziny
to impreza szkolna integrująca naszą
szkolę z rodzicami dzieci, a także środowiskiem społecznym. W tym roku
tematem przewodnim Festynu Rodzinnego było hasło „ Muzyka łączy
pokolenia”. Dzieci prezentowały różnego rodzaju utwory muzyczne, które
królowały w dyskotekach w czasach
młodości ich rodziców. Poza występami uczniów naszej szkoły, które zgromadziły gorące brawa, organizatorzy
przewidzieli szereg atrakcji.
odsumowując, szkoła w Starogrodzie to niezwykłe miejsce, gdzie
udało się zrealizować ideę integracji.
Dziś po latach doświadczeń, możemy zapewnić, że znajdzie tu swoje
miejsce każde dziecko. Zapraszamy
w nasze gościnne progi oraz na stronę:
www.pspstarogrod.szkolnastrona.pl
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Bożena Łobodowska

Archiwum szkolne

Archiwum szkolne

Wychowanie poprzez integrację w Starogrodzie

Fot. Wizyta na „Farmie Iluzji"
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SIŁA RODZINY
czyli żakowski Piknik Rodzinny 2015

R

odzina to jest siła. Zdaje się, że
wiedzą o tym chyba wszyscy…
Ale w czym tkwi jej moc? Dlaczego
powinna stać na pierwszym miejscu? Co jest najważniejsze dla dobrego rozwoju dzieci i młodzieży?
Na to pytanie wspólnie próbowali
odpowiedzieć sobie żakowiacy, którzy jak co roku, hucznie świętowali
Dzień Rodziny –mamusie, tatusiowie i dzieci spotkali się na wspólnym
pikniku w Zespole Szkół w Żakowie.

Archiwum szkolne

D

Zespołu Szkół w Żakowie, Anna
Duszczyk.

Z

wielką radością żakowska
szkoła gościła tego dnia kolegów
i koleżanki, a także ich rodziców
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Dłużewie. Była to wspaniała okazja
do lepszego poznania się i integracji
tuż przed 1 września, kiedy to najprawdopodobniej dzieci z Dłużewa
rozpoczną swoją szkolną przygodę
w Żakowie. Po 17 latach walki o istnienie dłużewskiej placówki, podjęto

oroczne spotkanie rozpoczęły zabawne wierszyki i piosenki
na cześć rodziców.
Każdy
maluch
z głębokim przekonaniem twierdził, że takiej
mamy nie ma nikt,
a takiego tatę, to
zapewne chciałby
mieć każdy. Potem
sceną zawładnęli najlepsi szkolni
tancerze - wesołe
tańce przedszkolaków (Leśne Ludki)
i klas młodszych
szkoły podstawowej podbiły serca
żakowskich gości. Fot. Żakowski piknik rodzinny 2015
Zanim dzieci wzięły udział w wyjątkowych atrakcjach niezwykle trudną decyzję o jej likwiprzygotowanych przez żakowskich dacji. Rodzice z Dłużewa, których
gimnazjalistów, było jeszcze pyszne dzieci uczęszczają do likwidowanej
ciasto i kawa dla dumnych rodziców.
placówki, postanowili posłać swoje latorośle w nowym roku szkolnym włakąd taka forma tegorocznego spośnie do Żakowa. Poprosili też o spotkania? „Same więzy krwi nie
tkanie integracyjne, a Piknik Rodzinwystarczą. Potrzebna jest silna więź
ny stał się wspaniałą ku temu okazją.
i mocny punkt odniesienia, które to
pozwolą rodzicom i ich dzieciom
spólne tańce, rozgrywki
przejść przez życie, trzymając się wysportowe, koncert zespołu
znaczonego kursu. Kursu na szczęście. LIMBOS, malowanie twarzy, kącik
Ale do tego potrzeba miłości, zaan- plastyczny, szaleństwa na placu zagażowania, czasu i …wielu okazji. baw, ognisko, gry i zabawy intePiknik Rodzinny był właśnie jedną gracyjne oraz wiele innych atrakcji
z nich.” – powiedziała Dyrektor umiliły czas wszystkim uczestnikom

S

W
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pikniku. Dzieci z Dłużewa poczuły się
w Żakowie jak w domu. Szybko przełamały swoje lęki i pokonały niepewność. Po kilku godzinach trudno było
rozpoznać, kto jest skąd. Ku radości
organizatorów, szybko zintegrowały się nie tylko dzieci, ale i… rodzice
z obydwu placówek, których przybyło
wcale niemało. Nad wszystkim czuwali też żakowscy gimnazjaliści, którzy
w roli organizatorów czuli się jak ryba
w wodzie. W ten piknikowy dzień,
z chęcią pracowali w słodkiej kawiarence, opiekowali się
maluchami, tańcząc,
śpiewając i prowadząc szereg specjalnie przygotowanych
na ten dzień zabaw.
Gdyby tak dobrze im
się przyjrzeć, bawili
się wcale nie mniej
dobrze od swoich
podopiecznych.

N

a niewątpliwie
udany
całokształt pikniku mieli wpływ wszyscy
żakowscy nauczyciele, a w szczególny
sposób:
p. Kamila Gruba,
p. Edyta Prasuła,
p. Barbara Antosiewicz, p. Stela Ciechańska, p. Teresa Dydek, p. Anna Michalik, p. Ewa
Piotrowska, p. Weronika Kowalska,
p. Anna Samociuk i p. Grażyna Rechnio, a także oddani pracownicy
i niezastąpieni gimnazjaliści, którzy
wspólnie z żakowską kadrą śpiewali
tego dnia: „Bo jak nie my, to kto??? Bo
jak nie my, to nikt, tego lepiej nie zrobi
tu”.

C

el był jeden: miło spędzić RAZEM Z DZIEĆMI trochę czasu...
Po szerokich uśmiechach, widać, że
cel został osiągnięty.
SiR
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NAGRODZENI MEDALEM
„DOBRY JAK CHLEB”

A

R

adości z działań żakowskich
wolontariuszy nie kryje również Caritas Polska, która w marcu
2015 r. współorganizowała Diecezjalny Dzień Caritas właśnie w Żakowie.
Jak ogłosił swoim parafianom ks.
Marek Kasprzak, proboszcz Parafii
Siennica, Zespół Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie, Decyzją
nr 4/2015 Zarządu Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej z dn. 23 marca
2015 r. otrzymał Medal „Dobry jak
chleb” w uznaniu za swoją charytatywną działalność, wspieranie inicjatyw Caritas DWP i zaangażowanie
w szerzenie idei wolontariatu.

N

a ręce Dyrektor Anny Duszczyk
oraz opiekunek SKC w Żakowie
– p. Grażyny Rechnio i s. Agnieszki
Miduch, medal żakowskim wolontariuszom wręczył Dyrektor Caritas
DWP ks. Dariusz Marczak w towarzystwie ks. Rafała Paździocha, Sekretarza Caritas DWP.
„Kościół stara się czynić miłosierdzie
ludziom przez ludzi, codziennie walcząc o lepszy „bardziej ludzki” świat,
świat dnia dzisiejszego i jutrzejszego.
Dziękuję zatem rzeszy wolontariuszy począwszy od tych najmłodszych
w Szkolnym Kole Caritas. To dzięki

Waszej bezinteresownej pracy i miłości realizowane jest Boże Miłosierdzie
- ludziom przez ludzi. Dziękuję, że
zgodnie ze słowami naszego patrona,
św. Brata Alberta, jesteście „dobrzy
jak chleb”, że pomagacie nam czynić
bardziej ludzkim ten świat” – powiedział ks. Marczak.

D

yrektor Caritas DWP zwrócił
się też do opiekunów Szkolnego Koła Caritas: „Naszym wspólnym
zadaniem jest budzenie wrażliwości
na świat ludzkiej biedy, koordynowanie i organizowanie pomocy wobec
różnorakich potrzeb oraz troska o to,
aby dzieła charytatywne nie zatraciły
swego miłosiernego charakteru. Dziś
mamy nowe formy biedy i nowe możliwości jej zaradzania, ale pozostaje to
samo przykazanie miłości dane nam
przez Chrystusa.”

M

edal „DOBRY JAK CHLEB”
przyznawany jest jako doroczne
podziękowanie dla osób i instytucji
zasłużonych dla działalności Caritas.
Trafia do zgromadzeń zakonnych,
parafii, urzędów, osób duchownych
i świeckich. To pierwsze takie odznaczenie w historii żakowskiej szkoły
i olbrzymie dla niej wyróżnienie.
SiR

Archiwum szkolne

kcja trwała prawie 5 tygodni
i polegała na zbieraniu środków
finansowych na zakup piłek dla dzieci w Gabonie, w Afryce, a jej pomysłodawcami byli uczniowie należący
do Szkolnego Koła Caritas. W to
wspaniałe przedsięwzięcie włączyła
się cała szkolna społeczność, mieszkańcy Żakowa, a nawet przedstawiciele Rady Gminy w Siennicy i kilkoro
wolontariuszy ze Szkół Salezjańskich
w Mińsku Maz. Jej efektem był zakup – UWAGA!!!! - 62 piłek - do piłki
nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki
ręcznej oraz do zabawy dla maluchów.
Piłki, drogą lotniczą, dotarły już na
miejsce. Zawiszacy gościli u siebie
o. Grzegorza oraz o. Sławomira
z Warszawskiej Prowincji Braci
Mniejszych Kapucynów, którzy
to przekazali je swoim gabońskim

parafianom uczęszczającym do pobliskiej szkoły.

Fot. Uczestnicy Caritas z piłkami

Archiwum szkolne

P

omagają już nie tylko lokalnie
i już nie sami. Z dnia na dzień,
grono żakowskich wolontariuszy
powiększa się, a i samych akcji wciąż
przybywa. Niedawno w Programie
1 Polskiego Radia, dyrektor Zespołu
Szkół w Żakowie, Anna Duszczyk,
opowiadała o akcji „Piłki dla Gabonu” organizowanej przez swoich
gimnazjalistów oraz radziła, jak skutecznie angażować i inspirować młodzież do takich przedsięwzięć.

Fot. Medal i podziękowania
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Recenzja

Wiersz

„GWIAZD NASZYCH WINA”
JOHN GREEN

R

ak w 80% przypadków kończy
się śmiercią. Osoby dotknięte tą
chorobą starają się spełnić wszystkie
swoje marzenia, chcą nadać swojemu
życiu sens. Niewątpliwie trudno jest
napisać książkę, której głównym tematem jest nowotwór. Napisać w ten

który stoczył walkę z chorobą i ma
amputowaną nogę. Poznają się oni na
spotkaniu grupy wsparcia dla dzieci
z rakiem - ona przychodzi, żeby nie
zasmucać rodziców, on wspiera kolegę. Mimo widma krążącej choroby,
rodzi się między nimi uczucie. Razem
próbują znaleźć
swoje miejsce na
ziemi. Ulubiona
książka dziewczyny jednoczy
ich, by we dwoje wyruszyć na
poszukiwanie
pisarza, który
zna dalsze losy
bohaterów.

J

sposób, aby nie zanudzić czytelnika,
dać mu nadzieję, a nawet rozśmieszyć. John Green, autor światowych
bestsellerów, podołał temu zadaniu
- napisał powieść o losach młodych
ludzi zmagających się z chorobą.
Książka ,,Gwiazd naszych wina” to
nie tylko typowy „wyciskacz łez”, ale
także dawka śmiechu. Choć brzmi
absurdalnie, to właśnie ta powieść
opowiada o szesnastoletniej Hazel,
która cierpi na nieuleczalną formę
raka tarczycy i Augustusie, chłopaku,

22

ohn
Green
udowadnia,
że dzieci, które
walczą z chorobą zostają ciężko
doświadczone,
lecz mimo całego cierpienia
nadal
pozostają
dziećmi.
„Gwiazd
naszych wina” jest
dedykowana
dla
nastolatków,
jednak
przez
często
poruszany
wątek
wsparcia
rodziny
w walce z chorobą dziecka osoby dorosłe również pokochają tą książkę.

P

owieść
bardzo
„wciąga”.
Mimo ponad 300 stron, czyta się ją niewiarygodnie szybko.
Czy polecam? Oczywiście, że tak.
Po przeczytaniu ,,Gwiazd naszych wina” jeszcze długo będziecie żyli historią Hazel i Augustusa.
Kinga Jurkowska

Człek

Jak serce czyni, tak czuje się
dusza
w ten sposób człowiek się
porusza
lecz w życiu różnie naprawdę
bywa
kłopotów wszystkim co dzień
przybywa
każdy chce jakoś ich
neutralizować
lecz ich się nie da nigdzie
schować
i żyć i walczyć z nimi trzeba
inaczej na tym świecie się nie
da
człek marny – ułomny ciężej
to znosi
i wiecznie wszystkich o
wszystko prosi
choć kocha tak samo jak
każdy człowiek
choroba i skromność spędza
sen z powiek
i gaśnie powoli jak światło z
cmentarza
tak szybko mija czas na tym
świecie
wy wszyscy jak jeden o tym
wiecie
i tylko serce stygnie w
człowieku
bo dusza wyszła i już jest na
wieku
Amen
Autor LJ.
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Siennickie Spotkania Plenerowe 2015

W

niedzielę 28 czerwca 2015r.
na
Stadionie
Sportowym
w Siennicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy organizuje po raz
drugi „Siennickie Spotkania Plenerowe”. Spotkanie poprowadzą: pani
Monika Soczewka członek Komisji
Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego i przewodniczący Rady pan Zenon Jurkowski.

B

ędzie się działo również poza
sceną. Organizatorzy zadbali
o wiele atrakcji m.in. stoisko gastronomii, gdzie będą wydawane posiłki
z grilla i napoje, wesołe miasteczko,
euro-bungee, stoisko z żyroskopem
budzące najwięcej emocji, animacje

dla dzieci, konkursy, gry i zabawy. Na
mieszkańców gminy do godz. 16-tej
będą czekali nasi radni – przy stoliku
„Zapytanie do radnego”. Serdecznie
zapraszamy!!!
M.

P

rogram tegorocznych spotkań jest
bardzo atrakcyjny i zróżnicowany.
Scenę zdominują w tym roku dzieci
z przedszkoli z terenu gminy Siennica:
- Gminne Przedszkole z Siennicy;
- Akademia Smyka z Siennicy;
- Chatka Puchatka z Siennicy ;
- Zespół Niepublicznych Specjalnych
Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie.

O

rganizatorzy nie narzucili tematu
występów, ani też form wypowiedzi i dzięki temu liczymy na barwne,
dynamiczne, bardzo ciekawe, a nawet
zaskakujące bogactwem pomysłów
i wielością talentów widowiska.

P
D

o festiwalu przedszkoli zaprezentują się tutejsze chóry i zespoły
śpiewające.

ruga część festynu będzie poświęcona Konkursowi Wiedzy
o Gminie Siennica. Dla każdego
uczestnika przygotowano po 4 pytania
z zakresu historii, geografii, gospodarki i administracji oraz samorządu
gminy. Atrakcyjne nagrody za zajęcie
pierwszych trzech miejsc zapewniła:
- Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa Marcin Kołodziejczyk.

P

o wyczerpującym konkursie, organizatorzy przygotowali zabawę taneczną przy muzyce dwóch zespołów.
Jako pierwszy ze swoim repertuarem
wystąpi nasz regionalny zespół Dance
Day a w dalszej części wystąpi gwiazda wieczoru kolejnych Siennickich
Spotkań - zespół Mirage.
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Archiwum Rodzinne

Obdarowaliście nas mnóstwem radości

Fot. Relacja ze ślubu i wesela
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Bóg jest miłością – od tego trzeba zacząć.
Bo nadziwić się nie mogę, że On daje więcej
niż ludzki rozum i serce może przyjąć.
Tydzień przed weselem bardzo pracowity.
Chce się wszystko ogarnąć, mieć pod kontrolą,
ogólnie dobrze wypaść i nic nie zapomnieć.
Odhaczamy na kartce rzeczy załatwione,
dopisujemy to, czego jeszcze brakuje –
lękliwy jestem – za mało ufam Bogu.
Nadeszła sobota – nie ma już czasu się zastanawiać,
trzeba działać spontanicznie.
Są pierwsi goście – przyjechali z Tczewa,
Olsztyna i Białego Dunajca górale.
Czas pędzi nieubłaganie, jest starszy drużba
i kierowca wiozący samochodem do ślubu.
Choć się nie znają, bo żyją w miejscowościach
oddalonych od siebie o 130 kilometrów, to się okazuje, że ich
żony
są koleżankami i z tej samej wioski.
Napełnieni jeszcze większym entuzjazmem,
zakładamy umundurowanie, dopinamy co się da
i już pani fotograf cyka pierwsze zdjęcia.
Kochani rodzice, pobłogosławcie mi z serca
na drogę życia małżeńskiego.
Pierwsze kobiety z matczyną czułością
szepczą dobre słowa i do serca przytulają.
Tatuś patrzy z nieba, a w jego i swoim imieniu
chrzestny nie kryjąc łez i wzruszenia
Chrystusowy krzyż daje mi na drogę.
Wyjeżdżam mocniejszy, ale tuż koło bramy
straż pożarna ruch zatrzymuje.
Wycie syren, błysk kogutów, przemknął wóz bojowy.
Oni muszą czuwać, ktoś potrzebuje pomocy.
Jedziemy za nimi, lecz droga zablokowana.
Sytuacja poważna, człowiek przygnieciony
powalonym drzewem.
Dwoją się i troją, by ulżyć cierpieniu.
Uruchomili piłę, by go wydobyć spod masy drewna.
Panie, nie pozwól mu odejść!
I oto reanimacja przynosi skutek,
wrócił, jest przytomny, z pomocą staje na nogach.
Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego!
Całe szczęście to tylko zamierzona improwizacja.
Działania strażaków potwierdzają ich umiejętności,
gotowość i chęć niesienia pomocy.
U nas każdy jest strażakiem,
a ja dziękuję im za eskortę bojowym wozem
z radosnym dźwiękiem syren.
Słoneczna pogoda, budząca się do życia przyroda,
sprawiają, że droga mija przyjemnie.
Zjawiamy się wreszcie przed bramą narzeczonej.
Wedle obyczaju rodzeństwo tanio nie odda
swej najmłodszej, ukochanej siostry.
Podbijają cenę, my się targujemy.
W końcu ustąpili, się dogadaliśmy,
i w uniesieniu wychodzimy sobie na spotkanie.
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Powitanie rodziny, znowu kilka fotek,
już czas najwyższy przywdziać białą suknię.
Więc druhny się kręcą wokół Paulinki,
tren układają i sznurują wiązania.
Reszta dla młodego – dokładam podwiązkę,
but i parę groszy, bo nieco za luźny.
Pora na rodziców, czynią swą powinność,
z serca błogosławią, głowy wodą święcą.
Oni wiedzą, że córki przy sobie mieć już nie będą.
Mniej będzie wspólnych radości, pracy i wsparcia.
Wychodzimy przed dom i zdajemy sobie sprawę
o odpowiedzialności i zaangażowaniu:
Panie dodaj nam sił, byśmy sprostali powołaniu.
A oto przed kaplicą w Mistowie czekają goście,
ci którzy będą świadkami wyznania miłości.
Ostatnie formalności i już stoimy przed ołtarzem Pańskim,
by ślubować sobie wielkie rzeczy.
Dziękujemy księżom Krzysztofowi, Tadeuszowi,
bo za ich pośrednictwem dokonał się sakrament.
I za drogowskazy, dzięki którym wiemy,
że największym ratownikiem naszym jest Chrystus.
Dziękując Bogu za Eucharystię,
powierzając się opiece Pani Fatimskiej,
w takt organów i trąbki opuszczamy świątynię.
U wyjścia z kaplicy malowane wojsko
w mundurach stalowych.
Padają komendy i szpaler się szerzy:
„Witaj Paulinko w gronie strażaków- żołnierzy”.
Jesteśmy na zewnątrz i bardzo pragniemy
zapamiętać każdą twarz i dobre słowo,
spojrzeć w oczy i podziękować
za kwiaty i przybory szkolne, z których korzystają

podopieczni sióstr kapucynek z Siennicy
i wychowankowie Szkoły Specjalnej w Ignacowie.
Oni zapewniają o modlitwie za Was.
Stąd jeszcze przed zmrokiem ruszamy się bawić.
Klimat królewskiej sali nie do zapomnienia,
stworzyli go wszyscy goście zaproszeni,
ponadto kucharki, dekoratorki, muzykanci,
barmani i kelnerzy.
Zaskoczyli nas artyści od świętego Kazimierza.
Bóg obdarzył ich mądrością
i podczas jazdy do Królewca stworzyli
piosenkę przepiękną, lecz trochę przesadzili.
Słuchaliśmy uważnie, to chyba nie o nas,
nie zasłużyliśmy na te wielkie słowa.
Alleluja płynie po sali – trzeba zacząć od nowa.
Zabawili z nami chwilę, nie jedli i nie pili.
Śpiewem, tańcem i strojami wszystkich wokół zachwycili.
Wspólna zabawa, dedykacje, konkursy i wzruszenia
towarzyszyły nam do białego rana.
Ktoś wyraził wdzięczność, inny dał świadectwo,
bardzo miło słyszeć, że się podobało.
O sobie znać dawali strażacy z Grzebowilka,
wręczając statuetkę razem z życzeniami.
Rodzice łzy ronili ukradkiem,
a koleżanki deklarowały ciągłą przyjaźń.
Weselna noc minęła w mgnieniu oka.
Gdyby trwała dłużej moglibyśmy zwariować,
bo tyle dobrego nie zdoła pomieścić
ani umysł, ani serce.
Obdarowaliście nas mnóstwem radości!
Bogu i Wam niech będą dzięki!
Paulina i Konrad Sibilscy

Uroda i zdrowie

T

CIESZ SIĘ
SŁOŃCEM!

ak długo wyczekiwane ciepłe dni
nadeszły i to ze zdwojoną siłą.
Już nikt nie narzeka, że zimno, mokro
i nieprzyjemnie... Czas delektować się

w pełni piękną pogodą! Tylko jak? Kiedy lekarze alarmują, że panuje ogólny
zakaz „opalania się”. Dermatolodzy
wciąż ostrzegają przed poparzeniami
słonecznymi, fotoalergią, czy nawet
nowotworem skóry (np. czerniak)
w skutek nadmiernej ekspozycji na
promienie słoneczne. Coraz częstsze
jest stosowanie kremów z wysokim
poziomem filtrów przeciwsłonecznych. Ochrona przed słońcem stała się
obowiązkiem dla tych, co „chcą być
zdrowi i zdrowo wyglądać (zachować
młody wygląd skóry)”.
kutki takich nadmiernych działań
prewencyjnych stały się dla nas
zgubne. Obecnie szacuje się, że blisko
90% Polaków ma niedobór witaminy
D- potocznie zwaną „witaminą słońca,
życia”. Co się więc stało? Wszyscy
wiemy, że lepiej jest zapobiegać, niż
leczyć. Ta stara prawda wydaje się

S

w idealny sposób opisywać obecny
stan wiedzy na temat roli witaminy
D3 w utrzymaniu zdrowia każdego
z nas. Od wielu lat wiadomo, że jej
braki prowadzą do rozwoju krzywicy,
uniemożliwiają prawidłowy rozwój
dzieci oraz odgrywają znaczącą rolę
w kształtowaniu odporności na zakażenia bakteryjne. Dziś wiemy też, że
witamina D3 wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie wielu narządów i tkanek oraz może pomóc w zapobieganiu
takim chorobom jak: osteoporoza,
złamania kości, bóle mięśni, infekcje
bakteryjne i wirusowe układu oddechowego, astma, cukrzyca, choroby
sercowo-naczyniowe, neurologiczne
czy nawet nowotworowe.
o stosunkowo nowy problem,
z którym boryka się medycyna.
Kiedyś ludzie żyli na otwartych terenach, większość czasu byli wystawieni

T
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na słońce. Nagła zmiana warunków
bytowych, trybu życia i zamknięcie
w „czterech ścianach”, nie mogło obejść
się bez negatywnych następstw. Ograniczenie ekspozycji na słońce spowodowało dramatyczny spadek poziomu
witaminy D3 w naszych organizmach.
złowiek pozyskuje witaminę D3
z dwóch źródeł: z żywności oraz
syntezując ją w skórze pod wpływem
promieni słonecznych. Codzienna
dieta nie dostarcza jej wystarczającej
ilości. Ocenia się, że ok. 80-100% potrzebnej dla organizmu witaminy D3
pochodzi z ekspozycji na słońce (z biosyntezy w skórze). To niedobór słońca
sprawił, że zaczęliśmy odczuwać jej
brak. Wystarczająca dawka promieniowania, które wpływa na syntezę witaminy D3 (UV-B), występuje
w Polsce tylko w miesiącach wiosenno-letnich (od połowy kwietnia
do połowy września w godzinach
10-15). Przez pozostałe miesiące

C

w roku, promieniowanie jest zbyt słabe,
aby zapewnić wystarczającą produkcję
witaminy D3. Wystarczy już 15 min.
ekspozycji na słońcu przedramion, nóg
i pleców, 3 razy w tygodniu i pomiędzy
godz. 10-15, by wytworzyć niezbędny
poziom witaminy D3.
ak więc korzystać z kąpieli słonecznych, by nadal cieszyć się zdrowiem?
Przede wszystkim mądrze i z umiarem.
Co przez to rozumieć? Nie bójmy się
słońca! Chodźmy na spacery! Wychodźmy na słońce! I nie stosujmy
kremów w wysokim filtrem, chyba, że
jest takie zalecenie lekarskie. Wiemy,
że niewskazane jest przebywanie na
bezpośrednim słońcu dla tych osób,
które mają ku temu przeciwwskazania, tj. przyjmowanie pewnej grupy
leków (np. antybiotyków), zmiany
skórne, czy chociażby dla niemowląt.
bajmy o odpowiednie ubranie, czyste, przewiewne, z naturalnych tkanin. Nie zapominajmy

J

o nakryciu głowy. Nie przesadzajmy
z czasem jednorazowej kąpieli słonecznej, wskutek czego możemy doświadczyć poparzenia skóry. Dawkujmy
sobie przebywanie na bezpośrednim
słońcu - krótko, lecz w kilku momentach dnia. Zaś przy zaistniałych już
niedoborach witaminy D3, obowiązkowo u niemowląt i małych dzieci
karmionych mlekiem matki, czy dla
nas, poza miesiącami letnimi, pamiętajmy o jej suplementacji, w postaci
przyjmowania preparatów uzupełniających poziom witaminy D3, dostępnych w aptekach bez recepty.
uż dzisiaj życzę wszystkim zdrowych, rodzinnych i słonecznych
wakacji, pełnych dobrych wspomnień
i niezapomnianych przygód!

J

D

Katarzyna Suchenek

Czy od zawsze coś Ci dolega bez konkretnej przyczyny?
C
zy borykałeś się lub borykasz
z wahaniami nastroju, depresjami, wybuchami złości, problemami
z pamięcią i koncentracją? Czy cierpiałeś lub cierpisz na nietolerancję lub
alergie pokarmowe? Czy przez większość życia towarzyszą ci bóle głowy
lub jesteś w grupie osób, u których
zdiagnozowano migrenowe bóle głowy? Czy twój noworodek miał niedostateczny przyrost masy ciała? Czy

Jeżeli znajdziesz
wśród tych pytań,
choć jedno, które
dotyczy ciebie, to
znaczy, że powinieneś przeczytać
książkę pt.:
„Zespół psychologiczno jelitowy –
GAPS”.

26

nie karmiłaś piersią swojego dziecka,
miałaś częste przeziębienia, stany zapalne, a później diagnozowano u Ciebie stany depresyjne? Czy Ty lub twoje
dziecko miało bóle lub stany zapalne
układu moczowego, było wielokrotnie
leczone antybiotykami? Czy Ty lub
twoje dziecko miało kolki, luźne stolce, zaparcia, egzemę, ostre zapalenia
ucha, lub stany zapalne układu oddechowego? Czy Ty lub twoje dziecko
było niejadkiem, miało problemy pokarmowe, które w późniejszym czasie
były diagnozowane nawet jako bulimia lub anoreksja? Czy masz problemy
z niedowagą i nie możesz przytyć?
espół psychologiczno jelitowy
- GAPS to zależność pomiędzy
funkcjonowaniem mózgu człowieka a jego układem pokarmowym
i immunologicznym. Termin został
stworzony przez Dr Natasha Campbell-McBride,
lekarza
dietetyka
i neurologa. Dr Campbell od 1998r.
prowadzi w Cambridge w Wielkiej
Brytanii klinikę, która specjalizuje się w leczeniu dzieci i dorosłych
z problemami behawioralnymi, trudnościami w nauce, problemami psychicznymi oraz dzieci i dorosłych ze

Z

schorzeniami układu pokarmowego.
Jako rodzic wyleczonego autystycznego dziecka doskonale rozumie,
z jakimi problemami borykają się rodzice tacy jak ona. Jest głęboko przekonana, że prawidłowe odżywianie
pełni kluczową rolę w przezwyciężaniu niepełnosprawności. Dr.Campbell
w swej książce opisała połączenie schorzeń psychicznych i neurologicznych
z funkcjonowaniem układu pokarmowego, powiązała konkretne problemy
trawienne z takimi schorzeniami jak
schizofrenia, zespół nadpobudliwości
ruchowej, autyzm, dysleksja, nerwice, padaczka, migrena. Dostarczyła
ważnych informacji w zrozumieniu
i leczeniu schorzeń gastrologicznych
u osób z zaburzeniami neurologicznymi i rozwojowymi. Książka ta w bardzo szczegółowy sposób opisuje jak
system trawienny może wpłynąć na
mózg.
orąco polecam tę książkę, która
jest pełna interesujących i cennych faktów, które mogą być wykorzystane przez czytelnika do poprawienia
swojego stanu zdrowia a także stanu
zdrowia swoich bliskich.

G

Justyna Szczęsna
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„Gdy budzą się demony”

Warto zobaczyć

F

ilm ten, to dzieło znakomitego reżysera Ronalda Joffé, osadzony w realiach
hiszpańskiej wojny domowej lat 1936-1939. Pokazuje Hiszpanię z całym jej
dramatyzmem ówczesnego faszyzmu, komunizmu i okrutnej wojny z Kościołem. Nie jest to typowy film biograficzny, postać świętego Josemarii jest pokazana jakby przy okazji. Widzimy jego drogę, jaką pokonał od lat dziecięcych, by
powołać do życia w roku 1928 personalną prałaturę Kościoła, nazwaną Opus
Dei, czyli Boże Dzieło. Film wyraźnie ukazuje widzowi swe główne przesłanie,
tożsame z zadaniem Opus Dei, polegającym na głoszeniu, iż życie codzienne
i praca stwarzają najlepszą okazję służenia ludziom, społeczeństwu i samemu
Bogu.
ilm przedstawia młodego dziennikarza, któremu pracodawca zlecił napisanie
książki o kandydacie na ołtarze,
którym jest Josemaria Escriva. Od- Film, który w niezwykły
krywa, że ten niezwykły człowiek
sposób przedstawia
przyjaźnił się w dzieciństwie z jego
historię życia świętego
ojcem. Problem w tym, że relacje
dziennikarza z umierającym właśnie
Josemarii Escriava,
ojcem, są od wielu już lat fatalne.
założyciela Opus Dei,
Aby wykonać zadanie, bohater filmu
Fot. Plakat filmu „Gdy budzą się demony”
jako świętego naszych
musi pokonać swe uprzedzenia, zajrzeć w świat, którego dotąd unikał, sięgnąć do miejsc, w których kryją się
czasów.
demony przeszłości, zarówno jego własnej, jak i jego ojca.
ilm ukazuje cały bezsens wojny oraz tragedię zwykłych ludzi borykających się ze złem i śmiercią. I to właśnie na tym
tle skontrastowana zostaje dobroć ojca Escrive. Historia ojca Escrive przykuwa uwagę swoją prostotą, łagodnością,
a przede wszystkim wytrwałością w przeciwstawianiu się złu. Główne motywy filmu to: co to znaczy być człowiekiem,
czym są miłość i przebaczenie. Film ukazuje, jak podążać przez życie trzymając się swoich ideałów – zawierzyć Bogu
i poświęcić dla Niego wszystko. Przekaz filmu jest jednoznaczny, pozytywny i bezkompromisowy, jak życie świętego
Josemarii.
orąco zachęcam do obejrzenia tego wspaniałego, niezwykłego filmu bo może pozwoli ci on odkryć jakże prostą
prawdę, że i ty możesz zostać świętym dzięki cierpliwości, talentowi, ciężkiej pracy i miłości.

F

G

Emilia Bąk

Warto przeczytać

C

„Wielki Rybak”
Lloyd C. Douglas

hcesz na nowo odkryć Pana Jezusa? Chcesz dowiedzieć się dlaczego
Arabowie i Żydzi tak się nienawidzą? Chcesz poznać prawdę o powołaniu apostołów? Przeczytaj tę książkę. Wiele niewyjaśnionych spraw i detali
z życia Pana Jezusa, Św. Piotra zwanego Wielkim Rybakiem oraz innych apostołów.Ta opowieść Cię wzruszy, zasmuci, doprowadzi do łez. Nie zrażaj się
początkiem, bo może okazać się nudny, lecz jeśli przebrniesz przez pierwsze
strony, już się nie oderwiesz. Poświęcenie, miłość, wiara, nadzieja, tak można
w skrócie przedstawić tę powieść. Bardzo wielu zmieniło swoje serce i mnie
też odmieniło. Przeczytaj koniecznie, a dowiesz się jak wyglądało Zesłanie
Ducha Świętego, dlaczego Pan Jezus wybrał Szymona Piotra na pierwszego
papieża Rzymu. Co stało się z córką króla Arabii poślubioną Herodowi Antypasowi, gdzie udała się Estera (fara) córka Heroda i jaki wpływ na jej życie
miało spotkanie Piotra apostoła oraz Pana Jezusa. Bardzo zachęcam, czytajcie
takie książki, a Wasza wiara się umocni.

Źródło: Internet

Źródło: Internet

F

Antonina Głowacka Fot. Okładka książki „Wielki Rybak”
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D

rodzy Rodzice! Wasze dzieci mają już wakacje, a Wy
zastanawiacie się jak im je urozmaicić? W codziennym pędzie między
szkołą, pracą, domem, zakupami, porządkami w domu i ogrodzie brakuje
nam czasu na „bycie z rodziną”. Nas
dorosłych gonią obowiązki zawodowe
i domowe, a nasze dzieci też mają zadania związane ze szkołą. Dlatego korzystając z tego, że nasze dzieci mają
teraz duuuuużo wolnego czasu, zastanówmy się, w jaki sposób możemy im
ten czas urozmaicić.
o pierwsze, możemy odkurzyć
nasze rowery i wybrać się z naszymi pociechami na dłuższą lub
krótszą (w zależności od możliwości
czasowych i zdrowotnych) wycieczkę.
W naszej okolicy jest wiele ciekawych miejsc i roślin, którymi warto naszych milusińskich zaciekawić.
W sprzyjających warunkach możemy pokazać, czym różni się na przykład drzewo klonu od dębu albo
czarny bez od kaliny. Warto uwrażliwiać dzieci na przyrodę i wszystko,
co jest z nią związane. Wówczas

P

nauczą się ją doceniać i szanować.
o drugie, możemy wspólnie przygotować kanapki, napoje oraz
przekąski i wybrać się na wycieczkę
pieszo, kończąc ją piknikiem na kocu.
W tak dogodnych okolicznościach
możemy nadrobić zaległości w rozmowie z naszymi dziećmi. Dowiedzieć się, co im w duszy gra, z kim się
przyjaźnią, albo dlaczego już nie lubi
tego kolegi z ławki? Albo o czym marzy i co jest dla naszego dziecka ważne?
o trzecie, możemy wybrać się
pociągiem na przykład do Warszawy. Miasto to ma w sobie wiele
interesujących miejsc, ważnych z historycznych i estetycznych, a także
kulturalnych powodów. Na początek
możemy pospacerować po Starym
Mieście, odwiedzić Łazienki Królewskie. Jest tam wiele atrakcji także dla
tych młodszych, ale wielką frajdą jest
po prostu przejazd pociągiem, tramwajem czy jedynym w Polsce metrem!
To także jest ważne doświadczenie
w życiu dziecka – poznanie różnych
środków komunikacji miejskiej.

P

P

A

może warto przypomnieć
sobie, co my jako dzieci lubiliśmy robić w wakacje? Z czego najbardziej się cieszyliśmy? Może się okaże,
że naszym dzieciom też się to spodoba? Lubiliśmy grać w gry planszowe?
Zainteresujmy tym naszego potomka! Przypomnijmy sobie zasady gry
w „Chińczyka”, „Domino” czy inne.
Lubiliśmy czytać? Super! Może znajdziemy gdzieś na strychu przygody
„Ani z Zielonego Wzgórza” lub „Tomka w Krainie Kangurów” i przekażemy
„w spadku” naszemu dziecku?
może największą frajdą będzie
kopanie piłki z kolegami? Przekażmy bakcyla małolatowi! A nuż zostanie nowym „Lewandowskim” czy
„Milikiem”!
aprawdę nie trzeba wyjeżdżać
daleko w Polskę czy za granicę,
aby te wakacje były udane. Wystarczy
bystre oko, pomysł i odrobina dobrej
chęci, żeby spędzić trochę czasu ze
swoim dzieckiem i podążać za jego zainteresowaniami.
yczę udanych wakacji z dziećmi
i radości z poznawania ich na
nowo.

A

N
Ż

Mama Monika

Mamo, Tato przeczytaj mi to...

Dzieci z Fatimy

D

nia 13.05.1917r. na pastwisku
w Cova da Iria, niedaleko Fatimy, w Portugalii Matka Boska objawiła się pastuszkom. Hiacynta Marto
miała 8 lat i była najmłodsza z całej
trójki, jej starszy brat Franciszek miał
9 lat, a ich kuzynka Łucja Dos Santos
10 lat.

K

iedy Maryja się im objawiała, była
ubrana całkowicie na biało i świeciła bardziej niż słońce. Piękna Pani,
jak Ją nazwały dzieci, poleciła im,
żeby czekały na nią każdego 13 dnia
miesiąca. Maryja objawiła się 6 razy
i podczas tych spotkań prosiła je o modlitwę różańcową. Modlitwy te miały
być ofiarowane w intencji grzeszników, aby wynagrodzić za ich winy

28

wobec Niepokalanego Serca Maryi oraz
w intencji pokoju na świecie. Pani
przekazała im trzy tajemnice dotyczące ich samych i losów świata.

F

ranciszek był chłopcem energicznym, silnym, śmiałym, bardzo
odważnym, ale lubiącym rozmyślać
i medytować. Hiacynta w przeciwieństwie do brata była spokojna, grzeczna, wrażliwa oraz
nieco rozpieszczona. We wrześniu
1918 roku wybuchła w Portugalii
epidemia grypy hiszpańskiej, na którą zachorowało rodzeństwo. Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 roku,
a Hiacynta po długiej chorobie 20 lutego 1920 roku w Lizbonie. Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 13 maja 2000 roku
w Fatimie ogłosił Hiacyntę i Franciszka błogosławionymi.

Ł

ucja natomiast żyła 97 lat,
ponieważ Pan Jezus wybrał ją,

aby pracowała dla Niego. Starała się,
aby ludzie poznali i pokochali Matkę Boską oraz kult Jej Niepokalanego Serca. Nabożeństwo to polega na
comiesięcznej spowiedzi przez pięć
pierwszych sobót i przyjęciu Komunii
Świętej, odmówieniu różańca i 15-minutowym rozmyślaniu nad tajemnicami różańcowymi. Łucja w 1948 roku
wstąpiła do karmelu w Coimbrze.
Nosiła imię - Łucja od Niepokalanego
Serca. Zmarła 13 lutego 2005 roku, a w
2008 roku papież Benedykt XVI rozpoczął jej proces beatyfikacyjny.
Za przykładem dzieci z Fatimy weźmy
różańce w ręce i módlmy się, tak jak
one się modliły z miłością i ufnością
do Matki Bożej.

Katarzyna Podbielska
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Witajcie !

P

T

o ja, Tereska. Ostatnio Kazio
opowiadał wam jak w biedzie
poznaje się prawdziwych przyjaciół. Przyjaźń to bardzo ważna sprawa. Trzeba o nią dbać
i chronić ją, bo łatwo można ją
stracić.

Z

a naszym podwórkiem był taki
mały drewniany domek. Strasznie stary i zaniedbany. Całe jego ogrodzenie było gęsto obrośnięte krzakami
bzów, a na środku stała stara studnia.
Od dawna nikt tam nie mieszkał, czasami tylko ktoś przyjeżdzał na dzień
lub dwa i odjeżdżał. Często bawiliśmy
się tam w chowanego, to było świetne miejsce pełne zakamarków i dziur.
Mama zabraniała nam tam chodzić.
Mówiła, że jest tam dużo niebezpiecznych gratów i że możemy sobie zrobić
krzywdę. My z Kaziem mimo tego
zakazu czasami się tam zakradaliśmy.
Do momentu kiedy zaczęły przyjeżdzać tam jakieś ciężarówki i samochody i zaczęli się kręcić jacyś ludzie.
Okazało się, że ktoś kupił ten stary
domek i teraz go będzie remontował.
Przez długi czas za naszym płotem
dużo się działo. Przyjeźdzali robotnicy, wiecznie coś stukało, warczało
i dudniło. Potem przyszła zima i trochę ucichło, ale z nastaniem wiosny,
robota ruszyła pełną parą.

K

ilka tygodni temu remont domku
się zakończył. Ktoś przyciął krzaki tworząc z nich zgrabny żywopłot,
a naszym oczom ukazał się domek nie
do poznania - jak nowy. Staliśmy właśnie z Kaziem i podziwialiśmy go, gdy
przyjechali nasi nowi sąsiedzi, trochę
grubszy pan i bardzo elegancka pani.
Za nimi z samochodu wyskoczył kudłaty pies, a na końcu wyszło dwóch
chłopców. Trochę zrobiło mi się żal, że
to nie były dziewczynki. Kazio patrzył
na nich jak zauroczony, prawie zawisł na płocie, jakby nigdy wcześniej
nie widział bliźniaków. Obaj chłopcy
byli bardzo do siebie podobni, wręcz
identyczni. Ale okazało się, że wcale
bliźniakami nie są. Jeden jest starszy
od drugiego o prawie rok. A żeby
było ciekawiej, obaj są z tego samego

a ciocia jest w ciąży i musi odpoczywać.

ESKA I KAZIO
R
E
T
rocznika, starszy ze stycznia, a młodszy
z grudnia. Obydwaj są starsi od Kazia o dwa lata, nazywają się Krzysiek
i Rysiek. Kazio zaraz pociągnął mnie
za rękę, żebyśmy poszli się zapoznać,
ale ja się wstydziłam i pobiegłam do
domu.

Z

omimo całej mojej niechęci wieczór był bardzo miły.
Nowi sąsiedzi okazali się bardzo otwartymi i wesołymi ludźmi, zwłaszcza pani sąsiadka. Ale
z chłopcami nadal nie rozmawiałam i trzymałam się z daleka. Potem
ktoś wpadł na pomysł, żeby zagrać
w badmintona i żeby były dwie pary,
także mnie zawołali do gry. Boczyłam się trochę, ale w końcu poszłam
grać, bo bardzo lubię badminton. Tata
chłopców powiedział że nie mogę być
w parze z Kaziem, bo chłopcy są od
nas starsi i nie będzie sprawiedliwie.
Więc Kazio grał z młodszym Rysiem,
a ja z Krzysiem.

okna na poddaszu dobrze
widać ich podwórko, więc czasami patrzyłam jak Kazio co dzień
chodził bawić się z „tymi nowymi”.
Kiedy chciałam, żeby pobawił się ze
mną, to on nigdy nie miał czasu, bo
się umówił z nowymi na piłkę, albo na
coś innego. Pokazywał im całą okolicę
i zapoznawał ze swoimi kolegami. Tylko ze mną już nie chciał rozmawiać.
Jednego dnia powiedział mi nawet, że
nie będzie się zadawał z dziewczynami, bo to dziecinne i żebym nie łaziła
wciąż za nim, bo mu przed chłopakami wstyd robię. Zrobiło mi się bardzo
przykro, bo Kazio to nie tylko mój
brat, ale także przyjaciel. Zawsze bawiliśmy się razem, kłóciliśmy i godziliśmy. Zawsze stawał w mojej obronie,
a teraz się mnie wstydzi. Mama mówiła, żebym nie brała sobie tego bardzo
do serca, że jemu to przejdzie, że to
tylko chwilowa fascynacja nowymi sąsiadami, a rodzina to rodzina i zawsze
będziemy się trzymać razem. Może
mama ma rację, ale w sercu pozostał
mi jakiś smutek.

G

szystko zmieniło się jednak
w ostatnią sobotę. Moi rodzice
zaprosili nowych sąsiadów na grilla,
tak żeby się lepiej poznać. Byłam bardzo niezadowolona. Kazio może sobie
ich wiecznie zapraszać i stale do nich
biegać. Ale ja nie muszę cały wieczór
udawać, że jestem miła i gościnna.
Chciałam zostać w moim pokoju, ale
mama mi nie pozwoliła. Powiedziała, że potrzebna jest jej moja pomoc,
bo babcia jest zmęczona i boli ją ręka,

d tego czasu wszystko się jakoś
układa. Kazio nadal bawi się
z nowymi, ale ze mną też spędza trochę czasu. Chłopcy często wołają
mnie do wspólnej zabawy. A ja już nie
myślę, że straciłam przyjaciela, ale jestem pewna, że zyskałam nowego i to
razy dwa.

W

raliśmy już kilka minut i ja sama
nie wiedziałam, że tak dobrze
gram. Nie straciłam żadnego punktu, a z Krzyśkiem bardzo dobrze się
dogadywałam. Wygraliśmy jeden
pojedynek. Kazio był trochę zły, że
przegrali i chciał rewanżu, więc zagraliśmy jeszcze raz i znowu wygraliśmy. Bardzo się cieszyłam, a Krzysiek
obwoził mnie wokół naszego boiska
na plecach, jak na koniku. Wtedy Kazio zezłoszczony krzyknął, że Tereska
to jest jego siostra i że powinna grać
z nim w parze i w ogóle. Wszyscy zaczęli się serdecznie śmiać z tego nagłego wybuchu zazdrości.

G

dy już wszystko ucichło, Kazio
dyskretnie podszedł do mnie
i przeprosił, że był dla mnie ostatnio taki przykry i wyciągnął rękę na
zgodę. Ja byłam bardzo szczęśliwa, że
znowu jest sobą, objęłam go i przytuliłam. Kazio obruszył się, że mu znowu przy chłopakach wstyd robię, ale
powiedział to śmiejąc się i nie puścił
wcale mojej ręki.

O

Tereska
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HISZPANIA NIE ODDAJE KORONY

W

ielkimi krokami zbliża się lato.
Dla kibiców piłki nożnej, tej
w klubowym wydaniu, jest to czas
niezwykłych emocji. Przełom maja
i czerwca bowiem to terminy
rozgrywania meczów finałowych
w europejskich pucharach: Pucharze
Ligi Europejskiej i Lidze Mistrzów.

F

inał Ligi Europejskiej rozegrano
27 maja 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Był to pierwszy tak prestiżowy mecz w klubowej
piłce nożnej rozegrany w naszym
kraju i zarazem największe piłkarskie
wydarzenie nad Wisłą od zakończenia
Euro 2012. Pamiętać należy jednak, że
wtedy mecz finałowy rozgrywany był
jednak w Kijowie, więc majowy finał
to pierwszy tak dużego kalibru mecz
rozstrzygany na „Narodowym”.

P

Źródło Internet

olska ziemia okazała się szczęśliwa
dla piłkarzy hiszpańskiej Fc. Sewilli, którzy po zaciętej walce pokonali ukraiński Dnipro Dnipropietrowsk
3:2 i jednocześnie obronili tytuł wywalczony rok temu w Turynie. Dla
piłkarzy z Andaluzji był to czwarty
tryumf w tych rozgrywkach, dzięki
czemu wywalczone trofeum na stałe
trafi do ich klubowej gabloty. Jednym
z bohaterów Sewilli został bez wątpienia reprezentant polski Grzegorz
Krychowiak, który zanotował świetny
występ, okraszony dodatkowo strzeleniem bramki. To dopiero drugi Polak
po Zbigniewie Bońku, któremu udało

Fot. Zwycięzcy pucharu

30

się strzelić gola w finale europejskiego
pucharu i piąty nasz rodak, który sięgnął po puchar Ligi Europejskiej.

C

zęsto słyszy się głosy, iż Liga Europejska to rozgrywki drugiego
formatu, mało prestiżowy puchar pocieszenia. Takim stwierdzeniom stanowczo zaprzeczyła drużyna Dnipro.
Dla ukraińskich piłkarzy zdobycie
tego trofeum, w chwili pogrążonego
w wojnie i kryzysie kraju, stało się
sprawą zarówno honorową jak i polityczną. Pomimo tego, iż skazywani
byli na „pożarcie”, walczyli o zwycięstwo do ostatnich minut i niewiele
zabrakło, aby zafundowali swoim rodakom trochę radości.

D

ziesięć dni później, 6 czerwca,
w Berlinie na Stadionie Olimpijskim poznaliśmy tryumfatora Ligi
Mistrzów - najbardziej prestiżowych
i medialnych piłkarskich rozgrywek
klubowych na świecie. W sobotni
wieczór Fc. Barcelona pokonała 3:1
Juventus Turyn i zapisała się złotymi
zgłoskami w annałach europejskiego
futbolu jako zespół, który w ostatniej
dekadzie, aż cztery razy sięgał po tak
pożądane i upragnione przez wszystkich piłkarzy i kibiców trofeum.
Zespół z Katalonii przejdzie bez wątpienia do historii piłki nożnej, jako
najlepsza drużyna początku XXI wieku. Barcelona to zespół, który w ostatnich latach całkowicie zdominował
rozgrywki zarówno te na hiszpańskim,

jak i europejskim podwórku. Piłkarze
popularnej Blaugrany to prawdziwi
kolekcjonerzy tytułów, którzy dla klubu wygrali praktycznie wszystko co
było do wygrania w europejskiej piłce. Czterej z nich: niesamowity Lionel
Messi, Anders Iniesta, Xavi Hernandez i Gerard Piqe uczestniczyli we
wszystkich czterech tryumfach Barcelony w Lidze Mistrzów, przez co już
teraz stali się dla klubu żywą legendą.

B

erliński finał przejdzie do historii
jeszcze z jednego powodu. Tym
meczem bowiem, z europejską piłką
żegnało się dwóch wielkich piłkarzy,
którzy powoli będą kończyli swoje
obfite w sukcesy kariery. Po stronie
Barcelony był to wspomniany Xavi,
z drużyną Juventusu żegnał się natomiast wielki wirtuoz rzutów wolnych
-Andrea Pirlo. Porażka Juventusu
w finale oznacza również, iż jeden
z najlepszych bramkarzy świata ostatniego ćwierćwiecza, Włoch Gianluigi
Buffon nadal pozostaje bez tryumfu
w tych prestiżowych rozgrywkach,
a biorąc pod uwagę jego zaawansowany wiek, całkiem możliwe, że tego
pucharu zabraknie mu w jego bogatej
kolekcji tytułów.

K

ońcowe rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji europejskich pucharów potwierdziły prawidłowość
z poprzedniego sezonu. Zarówno
w tamtym jak i obecnym roku wszystkie trofea powędrowały do drużyn
z Hiszpanii, potwierdzając pozycje,
a właściwie hegemonie drużyn
z Półwyspu Iberyjskiego w europejskiej piłce. Dodając do tego fakt, iż
zeszłoroczny finał Ligi Mistrzów był
wewnętrzną sprawą dwóch hiszpańskich drużyn, w dodatku z jednego
miasta (Real Madryt pokonał Atletico Madryt), można wysnuć wniosek,
iż wielkość hiszpańskiego futbolu
w wydaniu klubowym w najbliższych
latach wydaje się być niepodważalna.

Marcin Przyborowski
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A

ndrzeju, jak mogłeś mi to zrobić. To mnie naród kocha. Siedziałem sobie z Anią w pałacach, teraz wynocha. To niesprawiedliwe. Tak nie można. Na drzwiach
wisi kłódka. To przez Ciebie Andrzeju z Pisu, wyszedłem
na dudka. Odwiedzałem różne kraje. Nieraz było niebezpiecznie. Za plecami mam szoguna, który chronił mnie
skutecznie. Tylko raz nie zdążył w porę, gdy na krzesło hop
zrobiłem. Co mi wtedy tam odbiło. Tak jak Olek nic nie piłem. Narodowi wszak służyłem, żeby zgoda panowała. To
hasło wyborcze o zgodzie, chyba już nie działa. Wszyscy
mi mówią Bronku przyjacielu, głowa do góry, ale jak mam
teraz żyć z tej niskiej emerytury.

Przykra sprawaporażka Bronisława

Odpowiedź przeciwników Bronka:
- Weź kredyt w Providencie, były prezydencie.
Odpowiada Andrzej Duda (który twierdzi, że wszystko się
uda):

Rysował: Adrian Gozdołek

- Przepraszam, Cię Bronku, że przegrałeś wybory. Głosowałem na Ciebie. Nie wiem do tej pory jak to się stało, że
mnie wybrali. Brylowałeś w sondażach. Ty byłeś na fali.
Gdzie mi tam do Ciebie. Jesteś dla mnie wzorem. Teraz
będę musiał wejść w układ z Kaczorem. Może znowu zatrudnię Adasia Hoffmana. Zrobię to dla Polski, Ojczyzno
kochana. My jesteśmy prawi oraz sprawiedliwi. My będziemy czujni, gdy trzeba aktywni. Będę prezydentem całego
narodu. Poprawię stosunki z sąsiadem ze Wschodu. Obniżę podatki, dla każdego praca. Po takim zwycięstwie trzy
dni miałem kaca. W czasie moich rządów śmieci pozamiatam. Polska będzie wzorem dla całego świata.
Odpowiedź przeciwników Andrzeja Dudy:
- Ojejku! Wyluzuj Andrzejku!
Sławomir Gozdołek

ŻARTY I INNE HISTORIE...
Nauczycielka pyta dzieci - kto w Waszej rodzinie jest najstarszy?
- u mnie dziadek - odpowiada Marysia,
- u mnie babcia - odpowiada Zenek,
- u mnie pra pra pra pra babcia - odpowiada Jasio.
- Jasiu, ale to niemożliwe - odpowiada nauczycielka.
- dla dla dla dlaczego?
&
Siedzi wrona na gałęzi i przygląda się sobie: jedno skrzydło czarne, drugie skrzydło czarne,
o kurczę - wyglądam jak Batman!
&
Żona do męża:
-Patrz Kochanie, reklama nie kłamie, po wypraniu koszula jest rzeczywiście śnieżnobiała,
- wolałem kiedy była w kratkę.
&
Jakie są idealne wymiary mężczyzny?
-90/60/42 - 90 lat / 60 milionów euro na koncie / 42 stopnie gorączki.
Józef Domański
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