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Z życia parafii

Nasze sprawy

Bogu na chwałę

Z życia szkoły

Kulturalnie

Ze sportowych aren

Dla dzieci

Uroda i zdrowie

Mamo, tato przeczytaj mi to 

Młode mamy

W tym numerze

Pielgrzymkowym szlakiem

Z bibliotecznej półki

O tych, którzy odeszli

W krzywym zwierciadle

Ocalić od zapomnienia

„Można przejść przez życie jak kwiat, można przefrunąć jak ptak, ale kwiat nie zawsze wyda 
owoc, a śpiew ptaka umilknie. I co pozostanie po tobie, Bracie Najmilszy?  Zastanów się dziś, póki 

jeszcze czas.”    

SPOŁECZNOŚĆ PARAFIALNA SIENNICY
ma zaszczyt zaprosić

WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW DRÓŻKI

NA UROCZYSTOŚĆ POŚWIęCENIA I KONSEKRACję 
OŁTARZA GŁÓWNEGO W KOŚCIELE PARAFIALNYM  

W SIENNICY

w dniu 21 listopada 2015 roku, o godz. 18.00
w święto Ofiarowania NMP i z tej okazji odpustu parafialnego (tytuł kościoła).
Aktu poświęcenia i konsekracji dokona J. E. Ks. Abp Henryk Hoser – Ordyna-
riusz Warszawsko – Praski w czasie uroczystej Mszy Świętej sprawowanej jako 
dziękczynienie Panu Bogu i Matce Bożej Siennickiej za łaski i pomoc w czasie 
siedmiu lat pracy nad rekonstrukcją ołtarza, który był spalony w 1944 roku. 
Zapraszamy do wspólnej dziękczynnej modlitwy, do podzielania naszej rado-
ści, że to, co przez dziesiątki lat wydawało się niemożliwe, dziś stało się faktem.

Z radością w sercu oczekujemy na spotkanie –
 siennicka społeczność parafialna.

Komitet Rekonstrukcji Ołtarza                        Dziekan i Proboszcz Siennicki
         Grzegorz Zieliński                Ks. Kan. Marek Kasprzak

           Siennica, dnia 21 listopada 2015 roku.

Kulturalnie

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Dróżki. Dopiero co gromadzili-
śmy się przy grobach naszych bliskich, a tu już niebawem zapuka do na-

szych drzwi kolejny adwent naszego życia. Adwent to czas, który przypomina 
nasze oczekiwanie na Boże narodziny w Betlejem, a także na Jego powtórne 
przyjście w chwale. Między jednym a drugim przyjściem oczekujemy wciąż na 
przyjęcie Pana Jezusa pod postaciami eucharystycznymi. Dlatego nie zapomi-
najmy, że z całe nasze życie to czas Adwentu. 

Duchowym przygotowaniem do Świąt, niech będą dla nas codzienne Ro-
raty prawdziwy przedsmak Bożego Narodzenia. To Msza Święta ku czci 

Najświętszej Marii Panny. Odprawiana zwykle wcześnie rano, przed świtem. 
Dziś najczęściej kojarzone są z Mszą Św. dla dzieci, a przecież w przeszłości 
codziennie na Wawelu brał w nich udział król, senatorowie i inne stany Rze-
czypospolitej. Lud z zapalonymi latarniami oświetlał sobie drogę do kościo-
ła. Do dziś z tego zwyczaju pozostały tylko lampiony dziecięce. Nadal jednak 
to doskonała okazja do wykrzesania w nas entuzjazmu religijnego. Warto się 
wybrać na Roraty, nawet jeśli są odprawiane wczesnym rankiem. Bo wtedy 
szczególnej wymowy nabierają  słowa: «Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką.»(Iz 9,1)

A w listopadowym wydaniu Dróżki oprócz naszych stałych pozycji, pro-
ponujemy Wam artykuł Pauliny Grzegrzółki „Terezjada 2015. Biesiada  

u Sąsiada”, w którym znajdziecie relację z uroczystości odpustowych współpa-
tronki naszej parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Mamy nadzieję , że każdy Czytelnik znajdzie dla siebie coś interesującego.

 Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja

Kardynał Stefan Wyszyński
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Z życia parafii

Helenkę za to, że wszelkie uwagi czy 
upokorzenia, przyjmowała z pokorą, 
bez dyskusji. Byłam zdumiona - napi-
sała we wspomnieniu - że początku-
jąca postulantka ma tyle opanowania 
i dobroci. Takie zachowanie dykto-
wała jej żywa wiara i troska o to, by 
upodobnić się do Jezusa ufającego 
Ojcu Niebieskiemu nawet na krzy-
żu, a przy tym w całym życiu cichego  
i pokornego, kochającego wszyst-
kich miłością cierpliwą, wyrozumiałą  
i niewypowiedzianie ofiarną.

Ostatnie miesiące postulatu He- 
 lenka odbyła w domu nowicja-

tu w Krakowie, dokąd przyjechała 
23 stycznia 1936 roku. W tym dniu  
w nocy przyszła do niej zmarła sio-
stra. Prosiła, by jej spowiednik od-
prawił za nią Mszę świętą i odmówił 
trzy akty strzeliste. Helenka rozwa-
żała, czy nie jest to jakieś przywidze-
nie. Gdy powtórzyło się po raz drugi  
i trzeci, wówczas spełniła polecenie,  
a w zamian za to, w kolejnym spotka-
niu ze zmarłą siostrą usłyszała od niej 
słowa podziękowania. 

Ceremonia obłóczyn odbyła się 
 30 kwietnia 1926 roku. Kapłan 

prowadzący ceremonię powiedział 
do Helenki te słowa: Od dziś nie bę-
dziesz się nazywać imieniem chrzest-
nym, ale będziesz się nazywać siostra 
Maria Faustyna. Imię Maria otrzy-
mywała każda siostra na cześć Matki 
Bożej, a w codziennych kontaktach 
w Zgromadzeniu i poza nim siostry 
posługują się drugim imieniem, które 
staje się tożsame z ich osobą. 

W czasie obłóczyn Helenka 
 dwukrotnie zemdlała. Jedna  

z sióstr, która pomagała jej zdjąć bia-
łą suknię i welon, a włożyć strój za-
konny, sądziła, że to omdlenie było 
skutkiem przeżyć związanych z po-
rzuceniem świata. Tymczasem, jak się 
okazało, był to efekt przeżyć mistycz-
nych. W chwili obłóczyn Bóg dał jej 
poznać, jak wiele będzie cierpieć. Wi-
działa jasno do czego się zobowiązu-
je. Cierpienie to trwało jedną minutę 
i Bóg znowu zalał jej duszę wielkimi 
pociechami.

Jako nowicjuszka, siostra Faustyna 
 pomagała w kuchni dla dziewcząt. 

Fot. Dom Miłosierdzia w Łagiewnikach 

Życiorys Świętej Siostry Faustyny - cz.IV

Mistrzynią postulatu, pierwszego 
 okresu w życiu zakonnym, była 

wówczas m. Janina Olga Bartkiewicz, 
osoba o wielkim rozumie i sercu, bar-
dzo wymagająca od siebie i innych, 
która swoją dobroć i wielkoduszność 
w służbie Bogu i ludziom pokrywała 
szorstkością i surowością. Młodym 
postulantkom, przygotowującym się 
do życia zakonnego okazywała wie-
le serca, ale jednocześnie była wo-
bec nich wymagająca i prowadziła je 
twardą ręką. O Helence mówiła, że 
ma swoje specjalne życie wewnętrzne 
i musi być duszyczką miłą Panu Jezu-
sowi. We wspólnocie Helenka spo-
tykała się także z innymi siostrami,  
a życie niosło także przykre dla  
natury wydarzenia. Kiedy byłam 
z siostrą N. w kuchni - zapisała  
w Dzienniczku wspominając czas 
postulatu - trochę się na mnie po-
gniewała i za pokutę kazała mi usiąść 
na stole, a sama pracowała bardzo, 
sprzątała i szorowała, a ja siedzia-
łam na stole. Siostry przychodziły  
i dziwiły się, że siedzę na stole, każ-
da, co chciała, to powiedziała. Jedna, 
że jestem próżniak, inna - że co to za 
dziwak. Byłam wtenczas postulantką. 
Inne mówiły: co to będzie za siostra? 
Jednak zejść nie mogłam, bo ta siostra 
nakazała mi pod posłuszeństwem, 
żebym siedziała, aż mi powie kiedy 
mam zejść. Naprawdę, ile ja wtedy 
zrobiłam aktów zaparcia, to jeden tyl-
ko Bóg wie. Myślałam, że spłonę ze 
wstydu. Bóg nieraz sam tak dopusz-
czał dla mojego wewnętrznego wy-
robienia. Siostra Szymona Nalewajk, 
która była świadkiem tego wydarze-
nia w kuchni z s. Marcjanną Oświę-
cimek, a także innych wydarzeń, bo 
razem były w postulacie, podziwiała 

W Domu Miłosierdzia prowadzo-
nym przez siostry w Łagiewnikach 
było przeszło sto wychowanek, pracy  
w kuchni nie brakowało. Potrawy go-
towało się w ogromnych garnkach,  
z którymi Siostra Faustyna nie mogła 
sobie poradzić, zwłaszcza gdy trze-
ba było odlać ugotowane ziemniaki. 
Mówiła o tym Matce Mistrzyni, ale ta 
odpowiadała, że z czasem przyzwy-
czai się i nabierze wprawy. Jednak 
mimo wysiłków, taki garnek z ziem-
niakami był zbyt ciężki dla Siostry 
Faustyny. Pewnego dnia w modlitwie 
żaliła się Panu Jezusowi na brak sił, 
który nie pozwala jej spełniać tego 
obowiązku, a w odpowiedzi usłysza-
ła: Od dziś będzie ci to przychodziło 
z wielką łatwością. Wzmocnię two-
je siły. Ufna w te słowa tego samego 
dnia wieczorem, kiedy przyszedł czas 
odlewania kartofli, pospiesznie wzię-
ła garnek i bez najmniejszego pro-
blemu odcedziła ziemniaki, a kiedy 
zdjęła pokrywę, zobaczyła w garnku 
zamiast ziemniaków całe pęki czer-
wonych róż. Gdy zastanawiała się, 
co miałoby to znaczyć, usłyszała głos  
w duszy: Taką ciężką twoją pracę za-
mieniam na bukiety najpiękniejszych 
kwiatów, a woń ich wznosi się do tro-
nu Mojego. Od tego momentu starała 
się w tym obowiązku wyręczać inne  
siostry, a także spieszyła z pomocą 
w każdej ciężkiej pracy, bo doświad-
czyła, jak to się bardzo podoba Panu 
Bogu. Jedna z sióstr tak wspominała: 
W nowicjacie byłyśmy razem przez 
rok i wtedy widziałam, że Siostra Fau-
styna bardzo gorliwie spełnia swoje 
obowiązki. Nie trzeba jej było nicze-
go dwa razy powtarzać, zawsze przy 
tym było widać jakąś dziecięcą radość 
na jej twarzy. Inna z sióstr wspomi-
na: W okresie nowicjatu Siostra Fau-
styna często mówiła o miłosierdziu 
Bożym, a ja dla przeciwieństwa pod-
kreślałam sprawiedliwość Bożą. Ona 
mnie zawsze swymi argumentami 
zwyciężyła. Współsiostry nazywały ją 
żartobliwie „prawnikiem”, bo umiała 
kierować rozmowę na prawdy Boże, 
jej myśli i rozmowy odnosiły się do 
Boga, a przy tym była wesoła. 
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Z życia parafii

Fot. Wspólnie spędzany czas

Placówka jest odpowiedzią na  
potrzeby ludzi starszych, samot-

nych, o ograniczonych możliwo-
ściach finansowych z terenu miasta  
i gminy Mińsk Mazowiecki.

Dom Dziennego Pobytu czynny 
 jest od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8.00 – 14.00.

Uczestnikom zapewniamy opiekę 
socjalną, kulturalną, medyczną  

i duchową. Wspólne przebywanie 
daje nam poczucie zadowolenia, bez-
pieczeństwa i spełnienia. Cieszymy 

czy Caritas. Chęt-
nie wyjeżdżamy na 
wycieczki na łono 
natury podziwiając 
piękno stworzonego 
świata. Organizuje-
my zabawy i wszelkie 
imprezy okoliczno-
ściowe. Pamiętamy  
i świętujemy uro-

dziny i imieniny każdego uczestnika 
i pracownika. Jesteśmy jak jedna ro-
dzina, dla której ważny i potrzebny 
jest Każdy. 

Comiesięczne Msze Święte upew- 
 niają, że Bóg nas kocha i trosz-

czy się o nas. W każdą środę  
pamiętamy o naszych darczyńcach. 

DOM DZIENNEGO POBYTU 
CARITAS DIECEZJI 
WARSZAWSKO-PRASKIEJ
IM. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
04-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25/758-27-25
mail: ddp.minsk@caritas.pl

Dom Dziennego Pobytu i Stołówka Caritas  
Diecezji Warszawsko-Praskiej

się sobą nawzajem. Zajęcia kultural-
no-rozrywkowe, plastyczne, o tema-
tyce religijnej i prowadzone „debaty”  
o życiu ubogacają i pouczają. Reha-
bilitacja usprawnia nas. Wszystko 
to daje nam radość życia. Cieszymy 
się z różnych spotkań organizowa-
nych przez instytucje państwowe 

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe niezbędne do prowadzenia naszej placówki. Prosimy o dokony-
wanie wpłat z tytułem: Darowizna dla Domu Dziennego Pobytu i Stołówki w Mińsku Mazowieckim, na konto 

 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023.
Za każdy dar serdecznie  

DZIĘKUJEMY. 

Tego dnia ślemy prośby w ich intencji. 
W modlitwach pamiętamy również  
o potrzebach naszych rodzin, bli-
skich, pracowników Caritas jak i nas 
samych.

W tym roku będziemy świętowa- 
li 20-lecie istnienia nasze-

go Domu. „Pozwól o Panie życia, 
abyśmy umieli cieszyć się każdym 
etapem naszego życia, jako darem  
niosącym bogate obietnice na przy-
szłość. Spraw, byśmy z miłością 
przyjmowali Twoją wolę, zawierzając 
się każdego dnia Twoim miłosiernym 
dłoniom. Gdy zaś nadejdzie chwi-
la ostatecznego „przejścia”, pozwól, 
abyśmy umieli ją powitać z pokojem 
w sercu, nie żałując niczego, co przyj-
dzie nam porzucić. Kiedy bowiem 
po długim poszukiwaniu spotkamy  

Ciebie odnajdziemy też wszystkie 
prawdziwe wartości, jakich zazna-
liśmy na ziemi, a także tych, którzy 
poprzedzili nas w znaku wiary i na-
dziei.” (List Ojca Świętego Jana Pawła 
II – Do moich Braci i Sióstr – ludzi w 
podeszłym wieku!)
STOŁÓWKA CARITAS DIECEZJI 
WARSZAWSKO-PRASKIEJ 

Placówka znajduje się w budynku 
Domu Dziennego Pobytu przy 

ulicy Granicznej 18, jednakże z osob-
nym wejściem. Korzystają z niej oso-
by i rodziny wskazane przez MOPS  
z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

W  obiekcie sporządzany jest  
i wydawany jeden gorący posi-

łek – obiad składający się z dwóch dań. 
Stołówka czynna jest od poniedziałku 
do piątku. Zaś na soboty, niedziele  
i święta wydawany jest suchy pro-
wiant na samodzielne sporządzenie 
gorącego posiłku. Dla osób korzy-
stających ze stołówki przygotowy-
wane są spotkania wigilijne, podczas  
których dzielimy się opłatkiem skła-
dając sobie życzenia wszelkiego do-
bra. Organizowane są także spotkania 
wielkanocne i dzielenie jajkiem. A na 
święta wydawane są paczki żywno-
ściowe. W naszej posłudze korzy-
stamy z dobroci ludzi wrażliwych na  
potrzeby innych. Jak powiedział Eu-
rypides - „Miłość potrafi znaleźć dro-
gę tam gdzie nie ma nawet ścieżki.”

Fot. Nasze imprezy okolicznościowe

Fot. W naszej stołówce
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Pan w swym wielkim miłosierdziu 
daje nam różne środki pomocne 

do osiągnięcia świętości i zbawie-
nia. Znając naszą skażoną naturę 
grzechem nieustannie pomaga nam, 
abyśmy mogli uwierzyć i aby nasza 
wiara wzrastała. Bywa, że fizyczność 
tak bardzo nas ogranicza, że trudno 
zaakceptować istnienie rzeczywisto-
ści nadprzyrodzonej. Wszechmocny 
Bóg zatem, daje nam doświadczyć 
cudów, byśmy wobec swoich ograni-
czeń uznali nadprzyrodzone pocho-
dzenie niewytłumaczalnych zdarzeń.  
Gdyby tego było mało, Bóg daje nam 
świętych, abyśmy za ich wstawiennic-
twem otrzymywali wiele łask, także 
cudów. Dzieje się tak, nie dlatego, że 
na nie zasługujemy, ale z wielkiej mi-
łości jaką darzy Bóg swoje dzieci. 

Mając tego świadomość, zaprzy- 
 jaźnijmy się ze świętymi, przez 

których Pan chce nas obdarzać. War-
to poznać świętą mistyczkę Marię od 
Jezusa Ukrzyżowanego, nazywaną 
przez niektórych żeńską odpowied-
niczką św. Ojca Pio. Małe nic - jak 
najbardziej lubiła siebie samą nazy-
wać, Miriam Baouardy urodziła się 
dnia 5.01.1846r. w I’bilinie, niedaleko 
Nazaretu. Palestynka była trzynastym 
dzieckiem w rodzinie. Starsze ro-
dzeństwo umarło w wieku niemow-
lęcym, dlatego rodzice w wielkiej  
rozpaczy błagali Boga, by obdarzył 
ich dzieckiem. W tej intencji piel-
grzymowali do Betlejem, tam za 
wstawiennictwem Matki Najświętszej 
zostali wysłuchani. Z wdzięczności 
nadali córce imię Miriam. Wcze-
śnie osierocona, została oddana na 
wychowanie do stryja. Dorastając, 
podjęła decyzję o zachowaniu dzie-
wictwa i odmówiła zamążpójścia za 
wybranego przez rodzinę kandyda-
ta. Źle traktowana przez obrażoną 
rodzinę, pragnęła skontaktować się 
z młodszym bratem. Gdy chciała 
przekazać list do niego, poprzez zna-
jomego sługę muzułmanina, w czasie 
rozmowy o wierze, omal nie została 
zamordowana. Poderżnięto jej gardło 

i wyrzucono na ulicę. Cudowne wy-
darzenia sprawiły, że przeżyła. Praco-
wała wiele lat jako służąca. We Francji 
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. 
Józefa.Jednak ze względu na jej nad-
przyrodzone dary, które objawiały się 
z coraz większą siłą, została przenie-
siona do Karmelu w Pau, tam przyjęła 
imię „Maria od Jezusa Ukrzyżowane-
go”. Karmelitanka zmarła 26.08.1878r. 
w Betlejem. 

Została ogłoszona świętą dnia 
 17.05.2015r. przez papieża Fran-

ciszka. Cud, który został uznany  
w procesie kanonizacyjnym wydarzył 
się na Sycylii. Biagia i Luigi Lo Zito 
od wielu lat starali się o dziecko. Nie-
spodziewanie Biagia zaszła w ciążę. 
W ostatnim okresie ciąży chłopiec nie 
przybierał na wadze i był owinięty pę-
powiną. Lekarze zdecydowali o cesar-
skim cięciu. Dziecko było malutkie  
i szybko słabło. W stanie krytycznym 
przewieziono je do specjalistyczne-
go szpitala. U malutkiego Emanuela 
stwierdzono problemy z układem 
oddechowym, a także wadę serca. 
Szczegółowe badania wykazały, że 
żyły płucne nie łączą się z sercem, tyl-
ko prowadzą bezpośrednio do wątro-
by. Lekarze nie dawali żadnych szans 
na przeżycie, bez interwencji chi-
rurga. Luigi, ojciec dziecka, spotkał 
swojego przyjaciela i jednocześnie 
wielkiego czciciela bł. Miriam Bouar-
dy. Ten zaczął modlić się za jej wsta-
wiennictwem o uzdrowienie chłopca.  
W modlitwy włączyło się wiele osób, 
m. in. karmelitanki z Betlejem. Matka 
Emanuela otrzymała relikwie Małej 
Arabki i odczuła potrzebę przyłoże-
nia ich  do ciała synka. Stan zdrowia 
chłopca zaczął się poprawiać. Wkrót-
ce po chorobie nie został żaden ślad, 
nie nastąpiły również żadne powikła-
nia. Lekarze nie znali żadnego wyja-
śnienia dla tak nagłego i całkowitego 
wyzdrowienia…

Jaką osobą była Miriam Baouardy,  
urodzona 5 stycznia 1846r. święta 

Palestynka? Jej życie od początku było 
naznaczone cierpieniem, któremu się 

świadomie pod-
dawała i które-
go pragnęła. Matka Boża poleciła jej 
zachować w życiu trzy rzeczy - „śle-
pe posłuszeństwo, doskonałą miłość  
i zaufanie do Boga”, tych cnót strze-
gła ponad wszystko. Zawsze była 
pracowita i chętnie wybierała prace  
fizyczne. Jako osoba niewykształcona, 
miała ogromne problemy z czytaniem 
i pozostała do końca życia niemalże 
analfabetką. Odznaczała się prostotą 
myślenia i radykalnością działania. 
Jeden z biskupów, który znał nad-
przyrodzone dary Miriam, przy oso-
bistym spotkaniu z nią, szczerze był 
zaskoczony jej prostolinijnością lub 
wręcz dziecięcą naiwnością. Celowo 
Bóg chciał pozostawić ją taką, a ona 
chętnie mówiła o swoich brakach, 
zawsze pozostając w uniżeniu. Była 
zakłopotana swoimi stanami, które 
określała jako sny i przez które nie 
mogła należycie wypełniać obowiąz-
ków. Chociaż należałoby brać na te 
słowa poprawkę. W pewnym okresie 
życia Mała Arabka była niemalże cią-
gle w ekstazie i wielokrotnie w tym 
stanie gotowała lub sprzątała. Nie 
muszę chyba dodawać jaki charak-
ter wtedy przybierały te czynności.  
Z jednej strony nie była świadoma 
tych wielkich łask i nigdy ich nie 
pragnęła. Z drugiej strony dosko-
nale wiedziała, że Pan jest przy niej 
i uznawała to za naturalne, widząc 
świat niewidzialny. Rozmawiała  
z aniołami i wieloma świętymi. Przy-
chodzili by ją nauczać, w ten sposób 
odprawiała rekolekcje. Byli to m.in.: 
św. Teresa, św. Eliasz, św. Weronika, 
św. Tomasz, św.  Łukasz, św. Józef, św. 
Marta, święte z jej zakonu. Pan ze-
chciał swoje dziecko hojnie obdarzyć 
nadprzyrodzonymi łaskami, które są 
dla nas niepojęte - ekstazy, bilokacje, 
widzenie miejsc odległych, poznanie 
serc i umysłów, lewitacje, stygmaty, 
opanowanie anielskie, przewidywa-
nie przyszłości. Jednak nie ze wzglę-
du na te dary, powinniśmy poznać tę 
niezwykłą świętą…c.d.n.

„Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie” J 4,48

Małe nic - życie świętej siostry Marii od 
Jezusa Ukrzyżowanego - część I

     ■
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Fot. Kałków-Golgota
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W sobotę 10 października bladym świtem, ze śpie- 
 wem na ustach i z różańcem w ręku grupa na-

szych parafian wyruszyła na pielgrzymkowy szlak.  
Celem wyjazdu było najstarsze Polskie sanktu-
arium w Świętym Krzyżu. Październikowa po-
goda zachęcała do pielgrzymowania. Było 
słonecznie i sucho, aczkolwiek trochę 
chłodno.

Pobyt w sanktuarium zaczęliśmy  
 od uczestnictwa we Mszy Świętej 

celebrowanej przez naszego probosz-
cza w kaplicy, gdzie na co dzień mo-
dlą się klerycy. Następnie mieliśmy 
możliwość adorowania relikwiarza,  
w którym znajdują się relikwie z Krzyża 
Pana Jezusa. Jeden z Ojców Oblatów 
Maryi Niepokalanej przybliżył nam 
zarys historyczny sanktuarium. Pokropieni 
zostaliśmy też specjalną wodą egzorcyzmowaną, 
która ma nas bronić przed złorzeczeniem ze strony in-
nych osób. W dalszej części pobytu w Świętym Krzyżu 
miejscowa pani przewodnik w głównym kościele opo-
wiedziała nam, w jaki sposób relikwie Świętego Krzyża 
trafiły na polską ziemię,  a jeden z kleryków oprowadził 
nas po małym muzeum opisującym między innymi 
działalność misyjną Ojców Oblatów. Często nazywa się 

Zbawienie przyszło przez Krzyż...

Magdalena i Marcin Przyborowscy

Męskie Koło Różańcowe Św. Jó- 
 zefa w parafii Siennica istnieje 

już od wielu lat. Spotkania odbywa-
ją się raz w miesiącu, modlimy się  

o łaski potrzebne dla rodzin, parafii, 
Kościoła. Szczególnie modlimy się  
o nowych członków do nasze-
go Koła. Ciągle jest nas zbyt mało.  

W Grzebowilku jest wojsko  
Św. Kazimierza - grupa męska ró-
żańcowa, a w Siennicy marzy się, 
by powstała gwardia Św. Stanisława  
B. M. - może składać się z kilku mę-
skich Kół. Zachęcamy mężczyzn  
z Siennicy i spoza, do wspólnej  

Mężczyźni w Różańcu

ich ,,komandosami Pana Boga”, a to z racji, że z posługą mi-
syjną docierają do najbardziej egzotycznych i niebezpiecz-
nych zakątków ziemi.

W  drodze powrotnej zatrzymaliśmy się  
 w Kałkowie, często nazywanym świę-

tokrzyskim Licheniem. Miejsce to jest ściśle 
związane z osobą księdza Czesława Wali. 

Przybył on do Kałkowa w 1967 roku i za-
początkował budowę Sanktuarium Mat-
ki Bożej Bolesnej. W kolejnych latach 
zaczęły powstawać następne obiekty 
sakralne, miedzy innymi Golgota,  miej-
sce ukazujące martyrologię narodu pol-
skiego i żywot polskich świętych. Ksiądz 

Wala był również inicjatorem  budowy 
w Kałkowie domów opieki dla  osób star-

szych czy głuchoniemych wraz z zapleczem 
medycznym. Miejsce to, choć z pewnością 

mniej znane i odwiedzane przez pielgrzymów, 
robi równie duże wrażenie co licheńskie sanktuarium.

Pokrzepieni modlitwą w tak szczególnych miejscach 
ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Na twarzach 

pielgrzymów widać było zadowolenie i satysfakcję z dobrze 
przeżytej pielgrzymki oraz nadzieję, że intencje, z którymi 
ruszyliśmy w drogę zostaną wysłuchane.
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Fot. Kaplica z relikwiami św. Krzyża Fot. Kościół główny
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Wierzymy, że nasi zmarli są 
„po drugiej stronie życia”, że 

istnieją nadal. Wierzymy, że dusza 
ludzka istnieje jako osobowe, ale już  
niewidzialne, duchowe „jestem” w tej 
przestrzeni miłości wszech-przenika-
jącego niewidzialnego Boga, w której 
i my także „żyjemy, poruszamy się  
i jesteśmy”, jak mówi św. Paweł, któ-
ra należy do Boga, naszego niewi-
dzialnego Ojca. Istniejemy więc w tej  
samej duchowej przestrzeni: my – wi-
dzialni, i ci, którzy są już niewidzial-
ni. Na tym współistnieniu polega to, 
co nazywamy świętych obcowaniem.

Każdy z nas przejdzie kiedyś „na 
 drugą stronę życia”. Patrząc  

z naszego punktu widzenia niewi-
dzialny dla zmysłów wymiar istnienia 
jest „drugą” stroną życia, a tymcza-
sem tak naprawdę, jest to „strona” 
pierwsza, bo tu istnieje i panuje życie 
prawdziwe – duchowy Byt: źródło  
i Dawca życia.

Po tej „drugiej stronie”, niewi-
dzialnej dla zmysłów, dusza, czyli 

nasza duchowa tożsamość, nie ma-
jąc już oparcia w ciele, musi istnieć, 
ale także musi widzieć – inaczej niż  
w oparciu o zmysły. 

Po drugiej stronie życia”, to, co  
z nas zostaje, to nasza tożsamość 

duchowa – nasze wyposażenie du-
chowe, które podczas życia działa-
ło poprzez organizm cielesny jako  
nasza wola i świadomość zintegrowa-
ne w centrum podmiotowym zwa-
nym przez nas sercem. Ta duchowa  

tożsamość działa przez całe nasze życie  
w przestrzeni widzialnej – ale także  
w Bogu, czyli w tej właśnie niewi-
dzialnej przestrzeni, która dla prawdy 
naszej wewnętrznej jest najważniejsza.

Dlatego Bóg od początku doma- 
 gał się od człowieka, walczył  

o to, by ten „z ziemi wzięty” pamiętał 
o Nim  – Niewidzialnym, by słuchał 
Go, nie zapominał o Jego przykaza-
niach. Pamięć bowiem jest tą funkcją 
świadomości, dzięki której możemy 
coś utrwalać, a duchowo utrwalając 
pewne postawy zakorzeniamy się  
w Bogu, w Duchu. Nasze duchowe 
wyposażenie: świadomość i wola 
należą do Boga, do Ducha Najświęt-
szego. Utrwalamy się w Nim – przez 
jednoczenie się z Nim, przez Komu-
nię – wtedy, gdy nasze duchowe wy-
posażenie jest formowane według 
wzoru Chrystusowego. Dla istnienia 
duszy to jest najważniejsze. Po to Pan 
Jezus przyszedł na ziemię, w tym celu, 
mówiąc innymi słowy, Bóg Wszech-
mogący wcielił się w ciało ludzkie,  
w specjalnie zorganizowany organizm 
stworzenia zwanego człowiekiem, by 
uczynić go na obraz i podobieństwo 
Swoje, na obraz i podobieństwo Świa-
tła miłości.

Bóg wszech-przenika przestrzeń.   
 Także w szczególny, bo podmio-

towy – odwewnętrzny sposób prze-
nika przestrzeń naszych jestestw jako 
niewidzialna świadomość istnienia 
podmiotowego – jako Jestem. Jego 
„Jestem” to byt, który jest źródłem 

istnienia każdego najmniejszego  
„jestem” stworzeń żyjących.  A dla 
ludzkiego „jestem” stał się Bóg ta-
kim doskonałym ludzkim „jestem”, 
o którym mówimy: „Światłość ze  
Światłości, Bóg prawdziwy z Boga 
prawdziwego”.

Bóg jest Bytem istnienia prawdzi- 
 wego, które jest miłością: dawa-

niem dobra. To najwyższe Istnienie 
pragnie nas włączać w swoją najcu-
downiejszą tożsamość prawdziwego 
życia, by dać nam to najwyższe Dobro 
istnienia, które nazywamy niebem, 
rajem, rozkoszą wszystkich świę-
tych... Chce nas tym Swoim nieznisz-
czalnym, nieśmiertelnym dobrem  
istnienia obdarzyć. 

Ale ziemia ma swoje prawa! Ma- 
 teria nie jest światłem. Nie jest 

życiem. A jeśli część jej, ta wybrana 
przez Boga, została włączona w byt 
życia, czyli ożywiona, to jednak niesie 
w sobie naturę martwoty, czyli śmier-
telność, zniszczalność. Zniszczalność 
jest dla wrażliwości życia bolesna, 
jest złem w odczuwaniu życia. To zło,  
a konkretnie lęk przed tym złem, stoi 
na przeszkodzie wolności stworzeń. 
Dotyczy to także dzieci Bożych, bo-
wiem prawa cielesne są bardzo silnie 
zakorzenione w cielesności stworzeń.

Dlatego tak istotne jest  
 dla uczniów Pana Jezusa  

świadome antidotum silne zakorze-
nienie człowieka w Bogu – poprzez 
życie duchowe. Inaczej prawa ciele-
sności przeważają i człowiek nie ma 

URoczysTość WszysTkich  
śWięTych i Dzień zaDUszny

Z życia parafii
modlitwy, by zasilili Koło Św. Józe-
fa. Jeśli ktoś ma daleko do Siennicy, 
mogą powstać w parafii nowe Koła, 
z siedzibą we własnym środowisku. 
Nasi księżą i członkowie Koła Św. 
Józefa chętnie pomogą, poradzą, jak 
zorganizować się, bo modlitwę różań-
cową, kto się modli, każdy zna.

Matka Boża w czasie swoich ob- 
 jawień w wielu miejscach na 

świecie prosiła o modlitwę różańco-
wą. Odpowiedzmy Jej – TAK, odpo-
wiedzmy z wiarą, bo ta wartość, jaką 

jest wiara, przekazywana z pokolenia 
na pokolenie przetrwała wieki i trwa 
nadal, a różaniec w Kole jest modli-
twą całej grupy w tej samej intencji  
i stąd jego siła i potęga.

Rolnik, jeśli na wiosnę nie posieje 
zboża, nie będzie miał co zbierać 

jesienią. Podobnie jest z naszą modli-
twą – uważamy, że jeszcze jest czas, 
zdążymy, ale nie odkładajmy tego na 
później. Z męskim Kołem Różańco-
wym w Siennicy, mówiąc obrazowo, 
jest jak z rozpalonym ogniskiem, 

lecz brakuje tych, którzy dostarczą 
chrustu i podtrzymają ogień. Zapra-
szamy więc wszystkich mężczyzn 
naszej parafii, w każdym przedziale 
wiekowym, do zasilenia szeregów 
Koła. Niech Matka Boska wspomaga 
wszystkich w podjęciu decyzji.

Przy okazji informujemy, że w pa-
rafii Siennica działa czternaście 

Kół Żywego Różańca, w tym jedno 
męskie i jedno dziecięce.

Stanisław Gałązka



8

DRÓŻKA NR 25 listopad 2015 Z życia parafii

Fot. Uczestnicy pielgrzymki

A
rc

hi
w

um
 R

ed
ak

cj
i

A
rc

hi
w

um
 R

ed
ak

cj
i

Wraz z rozpoczęciem się września  
 i powrotem dzieci do ich co-

dziennych szkolnych obowiązków, na 
nowo rozpoczęły się także spotkania 
parafialnych grup dziecięcych: Scholi 
Dziecięcej oraz Oazy Dzieci Bożych.  
Z wielką radością przywitaliśmy 
nowe osoby, które zdecydowały się 
przyłączyć do wspólnego poznawania 
Pana Boga przez zabawę i śpiew.

Z nowym, powakacyjnym za- 
 pałem rozpoczęły się nasze spo-

tkania. W dniu 03.10.2015r. dzieci 
z obu grup wyruszyły na wspólną 
pielgrzymkę autokarową do Loretto. 

Pod opieką Księdza Proboszcza 
14-ścioro dzieci oraz 5 osób doro-
słych zaangażowanych w organizację 
spotkań dla dzieci, przeżyło pełen 
radości i błogosławieństwa dzień! Po 
dotarciu do Loretto, uczestniczyliśmy 
w odprawianej przez naszego księdza 
Mszy Świętej. Mieliśmy okazję po-
dziękować Panu Bogu za nasz wyjazd 
oraz prosić Go o błogosławieństwo 
na kolejny rok naszych spotkań for-
macyjnych. Po Mszy Św. udaliśmy 
się na obiad, po którym zostaliśmy 
bardzo serdecznie i niespodziewanie 
obdarowani deserem i słodyczami. 
Następnie wybraliśmy się na spacer 
nad przepływającą nieopodal rzekę 
Liwiec. Tam mogliśmy cieszyć się  
w pełni przepiękną, naprawdę wyjąt-
kowo piękną i ciepłą pogodą, która 
została nam dana w tym dniu. Później 
nadszedł czas na ognisko z kiełbaska-
mi oraz na wyczekiwane już zwie-
dzanie sanktuarium. Jedna z sióstr 
Loretanek, posługujących w Loretto, 
opowiedziała nam o historii swojego 

zgromadzenia oraz całego sanktu-
arium w Loretto. Tuż po spotkaniu 
z siostrą okazało się, że nadszedł już 
czas powrotu do domu.

W dniu tym zostaliśmy obda-
rzeni wspaniałymi darami, 

które wydają się być zapowiedzią wie-
lu kolejnych prezentów, niespodzia-
nek i obfitych łask, którymi Pan Bóg 
chce nas obdarzyć w tym roku. Za nie 
wszystkie, Chwała Panu!

Weronika Sobierajska

Pielgrzymka Oazy Dzieci Bożych i Dziecięcej Scholi

Fot. Odkrywanie puszczy

siły pokonywać przeszkód dla swo-
jego prawdziwego, podmiotowego 
rozwoju. Zakorzeniamy się w Duchu 
– naszym wyposażeniem duchowym:  
najpierw świadomością, a następnie 
ta świadomość Boga, świadomość 
Jego woli, przemienia naszą wolę – 
Jego mocami podmiotowymi oczy-
wiście – w miłość.

Pan Bóg pragnie wpływać Swo-
im dobrem najwyższym – Swoją 

miłością, czyli Swoim Prawem – na 
nasze sposoby istnienia, bo dąży do 
„uczłowieczenia” człowieczeństwa, 
do jego dojrzałości podmiotowej, 
której pełnią i precyzją jest Chrystus 
Pan. Od początku, od zainicjowa-
nia prawdziwego człowieczeństwa  
w Adamie i Ewie, poucza człowie-
ka jak ma istnieć. Ale dopiero Nowy 
Adam zrealizował w pełni to naj-
wyższe Prawo Boga, Boski sposób 
istnienia, prawo światła podmioto-
wego, które, zgodnie ze swoją naturą, 
zawsze z Siebie daje Siebie. Taka jest 
natura światła. Ta duchowa, Boska, 
wszechświadoma i wszechobecna 
Natura chce nam dawać Siebie, swoje 
moce podmiotowe, przez jednocze- M.Sroka

nie nas z sobą – z życiem prawdzi-
wym, bo wiecznym, niezniszczalnym, 
nieśmiertelnym.

Dlatego tak ważne jest dla kocha- 
 jącego Boga, byśmy od dzie-

ciństwa uczyli się istnieć po Bożemu  
i rozumieć życie po Bożemu, ducho-
wo. „Bądźcie doskonali, jak Ojciec 
Wasz w niebie jest doskonały”. Mamy 
więc istnieć: nasza świadomość  
i nasza wola – podobnie do Światła, 
do Ducha, do Światłości ze Światło-
ści, do Pana Jezusa. Ale musimy Go 
umieć widzieć duchowo. 

Tymczasem z natury przyrodzenia 
istniejemy nie jak światło, lecz 

jako ciało, jako dążność ciała, która, 
jak mówi św. Paweł „wroga jest Bogu, 
nie podporządkowuje się bowiem 
Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do 
tego zdolna”. Odwieczna aktywność 
kochającego Boga zmierza do tego, 
by człowieczeństwo coraz lepiej ro-
zumiało swoje powołanie do życia 
prawdziwego, Bożego: dobrowolnego 
działania w Bogu, w Miłości. Przez 
Niego, i w Nim, i z Nim. Po to Pan Je-
zus przychodzi do nas w Komunii św. 

Tymczasem od wieków, od poko-
leń człowiek, poprzez edukację  

i tzw. naukowe sposoby myślenia roz-
wija umysł, który jako „abstrakcyjny”, 
opiera się o zmysły. I to jest przy-
czyną, że także wiara w tym umyśle 
abstrakcyjnym może łatwo stawać się 
abstrakcyjna, oderwana od głębokiej 
podmiotowości, a więc niezdolna do-
cierać do swojej prawdy wewnętrznej.

Prawo Boga jest prawem podmio-
towym, prawem aktywności ży-

cia. Chrystus jest nie tylko „Pełnią” 
jak mówi św. Paweł, „Bóstwa na spo-
sób ciała” ale jest także precyzją – pre-
cyzją takiego sposobu istnienia, który 
jest Prawem Boga – Jego sposobem 
istnienia.

Bóg od początku pragnie ten Jego 
sposób, to Jego Prawo „umiesz-

czać w głębi naszego jestestwa i wypi-
sywać na naszych sercach”. 

Dla tego właśnie celu stworzył 
ludzkie ciało, jako specjalnie 

zorganizowany organizm, którego 
wyposażenie duchowe umożliwia 
temu stworzeniu bycie „na obraz  
i podobieństwo Boże”.
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Z życia parafii

Zrealizowaliśmy część obietnic 
  złożonych w jednym z ostatnich 

wydań Dróżki. Na głównej stronie 
znajdziecie „Słowo Boże”, a w nim 
czytania, psalm i Ewangelię na każ-
dy dzień. Dzięki codziennej aktu-
alizacji możemy żyć Słowem Bożym  
w każdym momencie dnia. Zachę-
camy do korzystania z tej formy 
ewangelizacji, bez względu na to 
gdzie jesteśmy, w autobusie, pociągu,  
w drodze do szkoły, pracy, na prze-
rwie, czy w kolejce do lekarza.  
Pamiętajmy, że to jest również nasza 
modlitwa, nasze pięć minut dla Pana 
Boga.

Wydarzenia to informacje o du- 
 żych „imprezach” w naszej 

parafii jak i z poza nią, typu: Droga 
Światła, Adoracja Symboli Świato-
wych Dni Młodzieży, czy ostatnio 
Terezjada, o których informujemy  
z dużym wyprzedzeniem. W aktual-
nościach, oprócz wydarzeń, są rów-
nież ogłoszenia lokalne, czyli bieżące 
sprawy dziejące się „na dniach”, nieko-
niecznie związane z życiem kościoła.

Ao czym przeczytamy w blo- 
 gu? Poniedziałek to cykl  

z serii „Poniedziałkowy przegląd bo-
isk”. Znajdziemy tu relacje z rozgrywek 
piłkarskich naszej drużyny Partner 

Grzebowilk. W każdą środę możemy 
podejrzeć co „Emilka pisze…” Zachę-
camy do czytania i komentowania. 
Chcielibyśmy również wprowadzić 
piątkowy cykl na weekend, mówiący 
o tym co warto przeczytać, jaki cie-
kawy film obejrzeć, czego posłuchać, 
lub gdzie pojechać na pielgrzymkę 
czy wycieczkę. Coś co wpłynie na 
naszą duchowość, pozwoli odkryć  
w otaczającej nas rzeczywistości 
piękno, jakim obdarza nas nasz Pan. 
I tu zapraszamy Cię drogi czytelniku 
do współpracy z nami. Czekamy na 
Ciebie! Zostań naszym recenzentem  
i przewodnikiem na weekend.

Ale to jeszcze nie wszystko co 
 mamy do zaproponowa-

nia. Dla Ciebie również jest miej-
sce na blogu. Każdego, kto zechce  
podzielić się z nami swoimi wra-
żeniami z pielgrzymki, wycieczki, 
przeżycia duchowego, zapraszamy do  
kontaktu z nami na Figowcu  
(figowiec@figowiec.net). Niech 
przykładem będą nasi „ziomkowie”  
z dalekiej Ameryki, którzy o nas pa-
miętają. Dziękujemy im za świadec-
two, jakim się z nami podzielili, za 
zdjęcia pokazujące pielgrzymkę do 
Guadalupe. Prosimy o więcej relacji  
z dalekiej ziemi.

Figowiec.net

Jak zapewne zauważyliście, aktuali- 
 zujemy galerię. Sukcesywnie jest 

ona uzupełniana, prosimy jednak  
o cierpliwość i wyrozumiałość. 
Wszystkie wydarzenia, które miały 
miejsce w naszej parafii niebawem 
zostaną przypomniane zdjęciami.

Jeśli coś nam umknęło z ogłoszeń 
 czytanych przez Ks. Proboszcza 

podczas Mszy Świętej, proszę się nie 
martwić, wystarczy „kliknąć” na pa-
rafię i z ogłoszeń duszpasterskich już 
wiemy, o której godzinie odprawiana 
będzie Msza Święta i w jakiej intencji. 
Dowiemy się kogo będziemy wspo-
minać w nadchodzącym tygodniu,  
a za pomocą linka przejdziemy do 
Internetowej Liturgii Czytań. O któ-
rej godzinie rozpocznie się spotkanie 
Oazy Dzieci Bożych, Scholi Dziecię-
cej, Grupy Młodzieżowej? To również 
znajdziemy w ogłoszeniach.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
 pomagają w tworzeniu Figow-

ca, niosą nam światło Pana Boga  
i nawrócenie. Zapraszamy każdego 
chętnego do współpracy i prosimy  
o modlitewne wsparcie.

Logo Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 cz. I

Wybór logo ŚDM Kraków 2016 nie był łatwy, ponieważ najpierw spośród 224 zgłoszonych projektów wybrano 5, 
 które zostały rekomendowane Papieskiej Radzie do spraw świeckich, jednak żaden z przestawionych projektów 

nie został zaakceptowany. W związku z zaistniałą sytuacją, Komitet Organizacyjny zlecił przygotowanie logo niezależ-
nym grafikom, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursie.

Regulamin konkursu na logo zakładał, że powinien być to znak oddający rangę i ideę Światowych Dni Młodzieży, 
 powinien podkreślać jego religijny wymiar oraz symbolikę związaną z Krakowem, dotyczącą jego dziedzictwa 

kulturowego, jak również duchowego. Przy wyborze ostatecznej wersji logo, komisja brała pod uwagę takie kryteria jak: 
kreatywność, wyrazistość, czytelność, profesjonalizm oraz walory użytkowe.

Logo stworzyły dwie młode kobiety. Ich dzieło jest wykorzystywane m. in. do promocji wydarzenia: w materiałach 
  reklamowych, prezentacjach, w Internecie jak również na gadżetach. Autorką i pomysłodawczynią logo jest  

Monika Rybczyńska, pochodząca z Ostrzeszowa 28-letnia graficzka i montażystka, absolwentka Wydziału Dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Logo stworzyła w Watykanie, bezpośrednio po kanonizacji 
Jana Pawła II, jako formę podziękowania za wstawiennictwo Świętego w jej życiu zawodowym. Współautorką logo jest 
Emilia Pyza, pochodząca z Garwolina 26-letnia absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizująca się  
w projektowaniu książek i grafice wydawniczej.

Redakcja Figowca

M i ł o  n am  Państ wa  p oi n for m ować ,  ż e  n a sz a  p ar af i a l n a  stron a  i nter n e towa  
Fi gow i e c . n e t  z ł ap a ł a  w i atr  w  ż a g l e  i  w y p ł y n ę ł a  n a  sz er sz e  wo d y.

Maria Śmiech

Logo jest przedstawieniem słów „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
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W  2004 roku na zjeździe Pol-
skiego Stronnictwa Ludowe-

go przedstawiłem sytuację naszych 
gmin, a w szczególności sytuację 
naszych szkół. Rady gmin obciążo-
ne są wciąż nowymi zadaniami przy 
znikomych środkach przeznaczonych 
na te cele. To spowodowało, że poza-
mykano większość klubów wiejskich, 
świetlic, szkół. Wtedy już zgłaszałem 
postulaty o zwiększenie subwencji 
na małe szkoły wiejskie, bo w innym 
przypadku zostaną pozamykane. Za-
znaczam, że wtedy jak i obecnie PSL 
było w strukturach rządowych. Mó-
wiłem dobitnie, że w naszej polityce 
nie liczy się dziecko – przyszłość na-
rodu, tylko środki finansowe za nim 
idące. 

Powtarzałem to na kolejnych zjaz-
dach, w których uczestniczyłem.

Obecna sytuacja w oświacie na te-
renie naszej gminy nie napawa 

optymizmem.

Mamy cztery publiczne szkoły 
 podstawowe: w Siennicy – 309 

uczniów, w Grzebowilku – 66 uczniów,  

w Starogrodzie – 53 uczniów, w Ża-
kowie – 70 uczniów. 

Publiczne Gimnazjum w Żakowie – 
79 uczniów, publiczne gimnazjum  

w Siennicy – 141 uczniów, Publiczna 
Szkoła Ponadgimnazjalna w Siennicy 
– 166 uczniów i Stowarzyszenie na za-
sadach Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Pogorzeli – 38 uczniów.

Podobno lepiej późno niż wca-
le. Od roku szkolnego 2015/16 

subwencja w małych szkołach do 
70 uczniów ma wzrosnąć o 1024 zł 
na jednego ucznia i będzie wynosiła 
8951,28 zł. Dlatego warto dokładnie 
przeliczyć koszty utrzymania małych 
szkół. Likwidując taką szkołę można 
naprawdę niewiele zyskać, a pozba-
wić wielu osób miejsc pracy. Wiemy 
doskonale, że sytuacja na rynku pracy 
jest bardzo nieciekawa.

Problem ze szkołami na terenie 
gminy Siennica mamy od szere-

gu lat, a przejęcie Publicznej Szkoły 
Ponadgimnazjalnej od starostwa po-
wiatowego w Mińsku Mazowieckim 
zdecydowanie ten problem nam po-
większyło, a szczególnie Technikum 
Energii Odnawialnej, gdzie liczba 
uczniów w I kl. – 14, w II kl. – 9, w III 
kl. – 13 i w IV kl. – 15. Liczby same 

za siebie mówią i do tego w 1 klasie 
szkoły zawodowej jest 14 uczniów. 
Obecnie nastąpiła zmiana na stano-
wisku dyrektora. Oby naprawdę z za-
pałem i werwą wziął się do pracy, bo 
ma co robić. Co do Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Grzebowilku to cie-
szy fakt, że z samego Grzebowilka 
uczęszcza coraz więcej dzieci.

Licząc wzrost subwencji i większą 
 ilość uczniów to subwencja  

w roku 2015/16 powinna wzrosnąć 
o ok. 150 tys. zł. A chcąc naprawdę 
ratować budżet gminy i nie zamy-
kając żadnych szkół to na przykład 
można małą klasę z innej szkoły do-
wieźć do Grzebowilka, a w drodze 
powrotnej zabrać małą klasę z Grze-
bowilka. W ten sposób budżet gminy  
powinien wzrosnąć o ok. 200 tys. zł.

Tylko, czy naprawdę potrzeba do-
prowadzać dzieci i rodziców do 

nerwicy i stresów? 

W  oświatę trzeba inwestować. Nie sły-
szałem, żeby utrzymanie publicznej 

szkoły podstawowej na wsi było opłacalne. 
Wiem dokładnie jak duże sumy dokładają 
niektóre ościenne gminy do oświaty.

My też mamy uchwałę rozsądną, 
 która określa liczbę uczniów do likwi-

dacji szkoły.

Nasza oświata

Wieść gminna
Informacja o przystąpieniu do opracowania

 „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
dla Gminy Siennica”

Gmina Siennica przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Plan nakreślał będzie kie-
runki działań możliwych do realizacji w celu poprawy jakości powietrza. Jesteśmy zobowiązani, dla dobra naszych 

przyszłych pokoleń do zainicjowania procesów zmierzających do redukcji gazów cieplarnianych. 

  W związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przeprowadzone zostanie wśród lokalnej społecz-
ności Gminy Siennica ankietowe badanie dotyczące indywidualnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz 
użytkowanych w przedsiębiorstwach.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siennica stwarza szanse na uzyskanie przez gminę, 
lokalnych przedsiębiorców a także indywidualne gospodarstwa domowe dofinansowania ze środków UE, co  

w konsekwencji może wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności gospodarki i wzrostu zatrudnienia a przez to rozwoju 
gospodarczego regionu.

Proszę zatem: Mieszkańców i Przedsiębiorców, o aktywne włączenie się do opracowania: „PLANU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Siennica”

Wypełnijcie Państwo stosowną ankietę, dostępną na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siennicy, w zakładce 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, lub w formie papierowej , dostępnej w sekretariacie Urzędu Gminy a także od 

dnia 5 listopada 2015 dostępnej także u Państwa Sołtysów.
Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ugsiennica.pl  Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Siennica
Grzegorz Zieliński
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Opis ołtarza głównego.

Nie jest znany ani projektant, 
ani wykonawca byłego ołtarza 

głównego w Siennicy. Cytuję za Stani-
sław Czajka :Siennicki duszpasterz ks. 
Łukasz Janczak (1835 – 1918) Mińsk 
Mazowiecki – Siennica 2015, str.46 
- „Budowę zespołu klasztornego  
w Siennicy rozpoczął w 1750 roku 
Szymon Gayger z muratorem  
Jagodzińskim. Popełnione przy pro-
jektowaniu błędy architektonicz-
no – konstrukcyjne spowodowały 
przerwanie prac. Wznowiono je  
w 1751 roku według własnego pro-
jektu Antonio Solariego, architekta 
króla Augusta III. Dzieło zostało za-
kończone w 1760 roku. W tym sa-
mym roku zakończone zostały prace 
nad ołtarzem głównym oraz dwoma 
bocznymi. Fundatorami budowy  
i wyposażenia kościoła byli ówcze-
śni właściciele Siennicy - Antonina  
i Kazimierz Rudzińscy. Ołtarz główny 
został wykonany za sumę 120 duka-
tów.” Zaś niżej napisano: „Do dziś nie 
jest znany autor projektu w Siennicy. 
Kto zatem mógł być projektantem  
i wykonawcą siennickiego ołtarza?” 
(tamże).

Należy przyznać, że w ołtarzu 
można doszukać się analogii, 

podobieństwa do fasady kościoła -  
chodzi tutaj o proporcje, podział na 
trzy części w pionie i trzy poziomy 
tak charakterystyczne w barokowych 

OŁTARZ W SIENNICKIM KOŚCIELE cz. II
łuku. Krzyż adorują dwa małe anioł-
ki. Niżej po bokach umieszczone są 
ślimacznice, a za nimi dwa duże anio-
ły w pozach bardzo dynamicznych, 
zwrócone w kierunku Boga Ojca  
i wskazujące na Niego. Ta część kom-
pozycyjnie zamyka się w równora-
miennym trójkącie.

Kondygnacja środkowa jest mniej 
 ozdobna i bardziej surowa, osią-

gnięto ten efekt mniejszym nagro-
madzeniem rzeźb i jasnych kolorów.  
W centralnym polu znajduje się duży 
krzyż z Chrystusem, a po bokach 
wśród kolumn - postać Matki Bożej 
Bolesnej i św. Jana. Tutaj też można 
dopatrzeć się kompozycji zamkniętej 
w trójkącie, gdzie podstawą jest linia 
nad najniższą kondygnacją (miejsce 
ustawienia kolumn i rzeźb), wierz-
chołkiem zaś szczyt krzyża.

Część najniższa ołtarza stanowi 
 jego podstawę i sprawia wra-

żenie najbardziej masywnej. Wzrok 
przyciąga jej część środkowa – taber-
nakulum, wyżej nisza na krzyż meta-
lowy i najwyżej rzeźba pozłoconego 
Baranka w otoczeniu adorujących 
aniołków średniej wielkości. Tutaj 
kompozycja jest jakby odwrócona. 
Podstawa trójkąta jest wytyczona 
skrzydłami i głowami aniołków oraz 
rzeźbą Baranka, a ramiona zbiegają 
się w dół do podstawy tabernakulum 
i na nie wskazują.

Czy to tak zaplanowano, czy to tyl- 
 ko skojarzenie, ale w tym ołtarzu 

kościołach. W fasadzie środkowe pole 
oddzielone jest od pól bocznych pła-
skimi pilastrami utrzymanymi w ko-
lorze białym, jest najwyższe i mieści 
się w nim wejście główne, duże okno 
oświetlające chór, a w najwyższej kon-
dygnacji okrągłe okienko – świetlik  
w poddaszu,  zwieńczone łukiem, na 
którym umieszczony jest krzyż. Pola 
boczne są mniej  ozdobne, ale uzupeł-
niają, dopełniają kompozycję. Podział 
na trzy kondygnacje osiągnięto przez 
poprowadzenie gzymsów poziomych 
- skromniejszego nad kondygna-
cją najniższą, zaś bardzo ozdobnego  
i szerokiego nad kondygnacją drugą. 
Najwyższe „piętro” zwężając się ku 
górze, zamyka i zdobi kompozycję, 
a ponieważ zasłania dach i wychodzi 
ponad, jest jakby attyką.

W  ołtarzu widoczny jest też ten 
sam podział pionowy i po-

ziomy, chociaż osiągnięto go inny-
mi środkami artystycznymi. Ołtarz 
jest przestrzenny i bardziej głęboki. 
W pionie dzielą na trzy pola u góry 
białe ślimacznice, niżej zaś kolumny, 
w poziomie bogato złocone gzymsy, 
głowice kolumn i cokoły.

Najwyższa kondygnacja dzięki 
nagromadzeniu rzeźb jest naj-

ozdobniejsza i przedstawia Boga Ojca 
siedzącego wśród obłoków, nad Nim 
Ducha Św. w postaci Gołębicy ze 
złoconymi promieniami. Wszystko 
ujęto w złocone ramy, a zwieńczona  
jest ona krzyżem umieszczonym na 

Ciągle słyszymy w mediach jak  
 olbrzymie sumy pochłaniają 

niektóre zakłady, aby ich utrzymać. 
Obecnie wiem o 2 miliardach deficy-
tu za pierwsze półrocze w kopalniach.

Na sesji z dnia 10.09.2015r. pani 
dyrektor Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Grzebowilku mówiła  
o wygospodarowaniu lokalu na po-
większenie przedszkola. Odzewu ze 
strony władz żadnego nie ma od sze-
regu lat. W obecnym przedszkolu jest 
18 dzieci, chętnych jest na podwoje-
nie tej ilości(przedszkole – 5 godzin).

Czy nie zdajemy sobie sprawy, że  
 rodzic zamożniejszy wozi dziec-

ko do przedszkola na cały dzień, gdzie 
gmina musi zapłacić 5 do 5,5 tys. zł za rok.

A co z dziećmi, których rodzi 
 ców nie stać na dowiezienie do 

przedszkola(brak samochodu, mąż 
jedzie rano do pracy).

Żyją, z głodu nie umrą, tylko ja 
 kie mają w porównaniu z inny-

mi szanse rozwoju. I my szukamy tu 
jeszcze oszczędności zamiast się za-
stanowić jak i kiedy wszystkie dzie-
ci będą traktowane jednakowo. Dla 
gminnych środków najlepiej, gdyby 
przedszkoli nie było.

My wszyscy dobrze wiemy, że 
bieżące utrzymanie tych szkół 

i tak spoczywa na rodzicach. Wiem 
doskonale, bo sam brałem udział  
w takim remoncie, spędziliśmy tam 
dużo czasu wcale nie tak dawno.

A co do uzyskania większej po-
wierzchni dla przedszkola, to są 

obliczenia nad salą gimnastyczną. Już 
od ładnych paru lat, nie przypomina 
nam o tym z uwagi na sytuację finan-
sową.

Ale za dobrych czasów nie było  
 w tej szkole uczniów 98 jak 

obecnie i się mieścili, to w takim wy-
padku wystarczy rozebrać jedną ścia-
nę między klasami i wykonać dwa 
przepierzenia. W ten sposób uzyska 
się 1 salę lekcyjną więcej. Koszt znikomy,  
a przedszkole mogłoby być powiększone.

A.Kot 
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najwyższa kondygnacja to ilustracja 
nieba, najniższa to ziemia, miej-
sce gdzie znajduje się Chleb – Ciało 
Chrystusa, zaś środkowa część wska-
zuje drogę z ziemi do nieba, która bie-
gnie przez Krzyż Chrystusowy.
Podobieństwa i różnice.

Projekt rekonstrukcji ołtarza wy-
konano na podstawie pocztów-

kowej fotografii, ze zdjęcia czarno 
–białego, już pożółkniętego, z pa-
tyną starości. „Opracowałem swój 
autorski projekt ołtarza. Na zdjęciu,  

które mi pokazano, widać było je-
dynie niewyraźne zarysy. Natomiast 
wyraz twarzy wszystkich postaci, uło-
żenie szat, rąk, to moja wizja. Rzeźbi-
łem w drewnie lipowym, bo to, moim 
zdaniem, najlepszy materiał.” /cytat 
wypowiedzi p. A. Gontarza – rzeź-
biarza z artykułu B. Nowotniak – T.S. 
z 5 lipca 2015/. Oczywiście, rekon-
strukcja, odtworzenie, replika, ko-
pia, duplikat tylko naśladują oryginał  
i chociaż spełniają jego rolę, orygi-
nałem nie są i nie będą. W związku 
z tym doszukujemy się podobieństw, 

ale i różnic, sporo jest też dyskusji, 
własnych ocen i, jeśli widzimy jakieś 
różnice choćby w szczegółach, to one 
biorą górę i są najbardziej gorąco 
dyskutowane. W tej ocenie powinni-
śmy być ostrożni. Należy uwzględnić 
i odległość w czasie wykonywania,  
i postęp techniczny, dostępność ma-
teriałów wtedy a teraz. Nie jest po-
równywalna też kwota 120 dukatów 
do tych prawie 900 tysięcy PLN. 
Pewnym jest, że gdyby zlecić wyko-
nanie ołtarza firmie specjalistycznej 

konserwatorsko–budowlanej, efekt 
byłby inny, lepszy czy gorszy, trudno 
przewidzieć, ale finansowo – prawdo-
podobnie nie do udźwignięcia przez 
parafię i Parafian.

Przede wszystkim na ołtarz pa-
trzymy obecnie z innej perspek-

tywy, jest kilka metrów przesunięty 
w głąb. Jest też lepiej oświetlony –  
w dzień przybyło dwa okna, te które 
kiedyś były z tyłu, za ołtarzem, w cza-
sie nabożeństw dochodzi oświetlenie 
elektryczne - kinkiety i reflektory.  
Obecnie dół częściowo przesłonięty 

jest stołem soborowym, ambonką  
i fotelami dla celebransów.

Drugą istotną różnicę stanowią 
bogate złocenia w nowym dzie-

le, dawniej zaś większość elementów 
było pomalowanych na kolor kości 
słoniowej /patrz opis powyżej/.

Są też różnice w szczegółach rzeźb. 
 Nie są to kopie, a odtworzone 

możliwie wiernie wielkości, kształ-
ty i postawy postaci. Wyrazu twarzy, 
niuansów nie dało się uchwycić. One 
są na zdjęciu niewidoczne i obecne 

szczegóły to tylko inwencja rzeźbia-
rza. Widoczne jest też przesunięcie  
w prawo figury dużego anioła z pra-
wej strony. Wg zdjęcia był bliżej środka.
Historia rekonstrukcji ołtarza

Ołtarz spłonął 26, 27.07.1944r. 
 Nasuwa się pytanie, kto był 

sprawcą. W wyżej cytowanej książ-
ce „W służbie wsi i kraju” są podane 
dwie wersje. Bronisław Gass napisał: 
„Zniszczony w sposób barbarzyński 
przez Niemców w roku 1944 kościół 
i gmach poreformacki w Siennicy  
odbudowany został przy pomocy  

Fot. Ołtarz przed spaleniem Fot. Ołtarz zrekonstruowany - wygląd obecny
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Nasze sprawy
finansowej Państwa Ludowego, ...” 
/str. 25/ i w tejże książce na str. 
238 Stanisław Gnoiński stwierdza:  
„W trakcie walki pożar objął kościół  
i gmach poklasztorny, na który arty-
leria radziecka skierowała ogień, gdyż 
Niemcy urządzili na wieży kościelnej 
swój punkt obserwacyjny.” Kto ma ra-
cję?  Front, walki, ostrzał artyleryjski, 
a cierpią  i ponoszą straty mieszkańcy 
tej ziemi, na której toczą się walki – to 
jest najbardziej przykra prawda. Trze-
ba nadmienić, że w tym czasie p. Sta-
nisław Gnoiński mieszkał w Siennicy 
i znał przebieg walk z autopsji.

Kościół odbudowano. Wyposa- 
 żenie kościoła pozostawiono 

parafii. Co było można, to zbierano, 
co możliwe do udźwignięcia - kupo-
wano i powoli świątynię wyposażano 
w konieczne sprzęty oraz przeprowa-
dzono kilka remontów. Do dzisiaj wi-
dać, że wyposażenie nie jest jednolite, 
ani stylowe, a raczej jest to zbierani-
na. Na odbudowę ołtarza długo nie 
było szans. Pierwsze przymiarki były, 
gdy proboszczem i dziekanem był  
ks. Paśkiewicz. Wykonano wtedy 
duży remont, ułożono nowe posadz-
ki, były przymiarki zbudowania ołta-
rza. Jego wizja przez pewien czas była 
wywieszona w kruchcie, ale, o ile do-
brze pamiętam, rysunek nie nawiązy-
wał do dawnego ołtarza, a był w stylu 
rokokowym.

Kolejnym proboszczem, który po 
 ważnie rozważał inwestycję, 

poczynił wszelkie przygotowania 
i wytyczył drogę do rekonstrukcji oł-
tarza był ks. Kazimierz Sokołowski. 
Niestety, tuż przed podjęciem osta-
tecznej decyzji, został przeniesiony 
do innej parafii /rok 2005/. Pomimo 
tego do dzisiaj bardzo blisko współ-
pracuje, pomaga i sprawuje pieczę 
nad pracami. Decyzję o rozpoczęciu 
prac podjął po trzech latach/ w roku 
2008/ ks. Marek Doszko – zorga-
nizował kilka spotkań, przedstawił  
dokumentację – rysunki rozwiązań 
technicznych, wybrano komitet, usta-
lono wykonawców  i wtedy też ten 
kapłan dostał przeniesienie do war-
szawskiej parafii.

Początek prac nad rekonstrukcją 
zbiegł się z przybyciem do naszej 

parafii ks. Marka Kasprzaka i przy 
jego udziale to dzieło zostało zakończone.

Przez lata odkładano tę inwesty-
cję, czekano lepszych czasów, 

może później będzie łatwiej. Już co-
raz mniej ludzi, którzy pamiętają 
i z tęsknotą wspominają dawny  
wystrój kościoła. W końcu w społecz-
ności parafialnej dojrzało przeświad-
czenie, że jeśli nie teraz, to kiedy,  
dalsze odkładanie decyzji spowoduje, 
że nigdy nie nadejdzie ten odpowied-
ni moment. W „Tygodniku Siedlec-
kim” z dnia 5.07. 2015r. na stronicy 
20 i 21, niedługo po zamontowaniu 
ostatnich czterech figur aniołów, uka-
zał się artykuł Bożeny Nowotniak 
pod znamiennym tytułem „Ostatni 
tacy ludzie od aniołów”. Chyba w tym 
tytule jest sporo racji; czy w przyszło-
ści jeszcze znajdą się tacy, co zechcą 
poświęcić swój czas, fundusze, wysi-
łek, by odtworzyć taki zabytek? Na-
wet jeśli, to mają jeszcze bardzo dużo 
do zrobienia oprócz ołtarza.

Początek był piękny: zapał,  
 mobilizacja, optymizm; już 

„tyle” zebrano, już ruszyły prace. 
Szybko wykonano i wstawiono dol-
ną kondygnację i przystąpiono do 
prac nad drugą. Ta też dość szybko 
została zamontowana, pojawiły się 
pierwsze rzeźby, złocenia. Są cegiełki 
– karty pocztowe z myślą Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego - „Na dnie 
każdego osiągnięcia jak fundament 
pod gmachem leżą czyjeś cierpliwe 
i pokorne ofiary”. Są sponsorzy, ra-
czej bezimienni, większość funduszy  
pochodzi jednak z ofiar parafian. Za-
biegano o dotację z Urzędu Marszał-
kowskiego na rewitalizację zabytków 
i coś tam dostaliśmy, ale niewiele. 
Szczególnie rozczula „wdowi grosz”. 
Osoby, które mają renty lub zasiłki 
na przeżycie, odkładają przez kilka 
miesięcy, by dokonać wpłaty i jeszcze 
przepraszają, że nie mogą dać więcej. 
Do zbiórki włączają się sołtysi, radni, 
organizowana jest kwesta przed ko-
ściołem i na cmentarzu. Proboszcz 
dokonuje wpłat z „kolędy”, niedziel-
nej tacy oraz zmienia wystrój prezbi-
terium dostosowując do stylu ołtarza.

Obecnie cieszymy się, że dzie-
ło zostało zakończone. Złożyła 

się na to praca wykonawców: p. Mi-
chał Kalinowski – Zakład Stolarski  
w Siennicy – roboty budowlane, kon-
strukcja oraz montaż i prace malar-

skie, p. Andrzej Gontarz – rzeźbiarz 
z Krasnobrodu – rzeźby w drewnie li-
powym z polichromią, p. Ewa  Mała-
rzewska - Studio Kreacji Plastycznych 
Ewa-ARS Łuków - złocenia.

W  Społecznym Komitecie Re-
konstrukcji Ołtarza praco-

wali: Grzegorz Zieliński, Edwarda  
Rutkowska, śp. Roman Kaszuba, 
później Elżbieta Kaszuba, Janina 
Jurkowska /5 lat/ potem Józef Kopa, 
Ryszard Reszczyk, Stanisław Gałązka, 
Stanisław Prus i Zbigniew Zgódka. 
W pracach uczestniczył też Ryszard  
Łubkowski jako protokolant i reda-
gujący komunikaty i informacje do 
„Gazetki Parafialnej”.

Cieszmy się i radujmy - Pan Bóg 
 pozwolił i dopomógł zakończyć 

to dzieło, a łaskami przez 7 lat prac 
nad rekonstrukcją ołtarza obdarzała 
nas Matka Boża Siennicka.
Uwagi końcowe

Za kilka lat nikt już nie będzie  
 pamiętał wysiłku włożonego  

w rekonstrukcję ołtarza, przyjdą 
nowe pokolenia, dla których ołtarz 
jak był, tak jest i będzie. I to będzie 
naturalne, tak powinno być. Obecnie 
w wystroju świątyni jest dominują-
cym elementem, przyciąga wzrok, bo 
pięknie komponuje się z architekturą 
świątyni. Dlaczego tak chętnie wpa-
trujemy się dzisiaj w ten ołtarz? Jego 
kolor /brąz/ i materiał z jakiego został 
wykonany - drewno, dają wrażenie 
ciepła i człowiek w takim otocze-
niu czuje się dobrze. A jeśli widzi się  
w tym cząstkę swojego udziału, to tym 
bardziej jest miło. Być może kiedyś  
w przyszłości ktoś zadba, by ujedno-
licić styl wyposażenia kościoła i nada 
mu spójny barokowy charakter, jak 
było dawniej. Trzeba marzyć. O ołta-
rzu dwadzieścia, pięćdziesiąt lat temu 
też tylko marzono.

Mam świadomość, jako autor 
tego artykułu, że moja pamięć 

jest zawodna, nie we wszystkich dzia-
łaniach też uczestniczyłem i nie wiem 
wszystkiego, co należało tutaj po-
wiedzieć. Mogłem też kogoś lub coś  
istotnego pominąć. Za wszystkie nie-
dociągnięcia i być może błędy bardzo 
przepraszam.

R.Łubkowski



14

DRÓŻKA NR 25 listopad 2015 O tych, którzy odeszli

„Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od 
życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej 

przystani, odpoczywają w pokoju”

Słowa pożegnania podczas Mszy  
 pogrzebowej wygłosił dyr. Tade-

usz Gnoiński, który swoje stanowi-
sko objął w 1987 r., tuż po odejściu  
p. Chłopik na emeryturę.

Pan Gnoiński wspominał swoją 
poprzedniczkę z wielkim wzru-

szeniem. „Odszedł od nas człowiek, 
którego darzyliśmy wielkim szacun-
kiem i uznaniem. Trudno pogodzić 
się z tym faktem. Zmarła była bo-
wiem postacią dużego formatu. Jeśli 
przyjąć, że ludzkie życia są jak książki, 
w których nieistotne są ich objętości, 
lecz liczy się zawarta w nich treść to 
życie p. Janki, bo tak się do Niej zwra-
całem, bogato było tą treścią wypeł-
nione. Była osobą niezwykle ciepłą  
i życzliwą dla innych, a także aktyw-
ną, dopóki choroba nie odebrała jej sił.”

Dyrektor Gnoiński przypomniał 
pokrótce wszystkim zebranym 

życiorys zmarłej. „Pani Chłopik uro-
dziła się 26.08.1932 r. w Kątach. Szko-
łę podstawową ukończyła w Siennicy 
w 1947 r. Następnie rozpoczęła naukę 
w siennickim Liceum Pedagogicz-
nym. Ponieważ tę szkołę zlikwidowa-
no, świadectwo dojrzałości zdobyła 
po ukończeniu Liceum Pedagogicz-
nego w Radzyminie w 1952 r. Jesienią 
1952 r. wyszła za mąż, ale też rozpo-
częła pracę w zawodzie nauczyciela.

Początkowo w szkołach w Żyrar-
dowie i Ełku. Młodzi małżonko-

wie z małym synkiem wracają jednak  
w rodzinne strony p. Janki, zamiesz-
kują w Kątach. Pani Janka zostaje 
zatrudniona w Gromadzkiej Ra-
dzie Narodowej w Żakowie, ale od 
01.09.1959 r., na własną prośbę,  

rozpoczęła pracę w Szkole Podstawo-
wej w Żakowie. Uczyła matematyki. 
Trzeba powiedzieć, że była znakomitą 
nauczycielką.

Jej uczniowie pamiętają, że p. Janka 
potrafiła doskonale nauczyć tego, 

przecież dla wielu trudnego, przed-
miotu. A ci najbardziej uzdolnieni 
osiągali duże sukcesy w konkursach 
przedmiotowych. Większość nie 
miała kłopotu ze zdaniem egzaminu  
z matematyki do szkoły średniej.

Nauczyciel przez całe życie uzu-
pełnia wykształcenie. P. Janka 

jesienią 1965 r. rozpoczęła zaocznie 
naukę w Studium Nauczycielskim  
w Warszawie i po dwóch latach uzy-
skała pełne kwal i f i -
kac je  do naucza-
nia  matematyki ,  
a  w 1980 r.  z łożyła 
egzamin przed Komi-
sją i uzyskała kwalifi-
kacje równoważne Wyższym Studiom 
Zawodowym w zakresie nauczania 
matematyki. W latach 1978-82 pełniła  
stanowisko kierownika administra-
cyjno-gospodarczego w Zbiorczej 
Szkole Gminnej w Siennicy. Nie prze-
stała jednak uczyć dzieci, teraz jed-
nak w szkole w Siennicy. 

Do Żakowa wraca w 1983 r., 
 a w 1984 r. obejmuje stano-

wisko dyrektora szkoły. Z wielką 
energią wywiązuje się z tej funkcji. 
Stara się poprawić warunki nauki 
uczniów i robi to skutecznie, potrafi 
zaangażować do pomocy społeczność  
żakowską. Rodzice dzieci chętnie 
uczestniczą w coraz to nowych przed-
sięwzięciach zainspirowani przez  

p. dyrektor. Jej praca była doceniana 
przez władze oświatowe, które przy-
znawały jej resortowe nagrody.”

Janina Chłopik odeszła na eme-
ryturę 01.09.1987r., a obowiązki 

dyrektora szkoły w Żakowie przejął  
p. Tadeusz Gnoiński. 

Dalej p. Gnoiński wspominał: 
„Zawsze mogłem liczyć na jej 

życzliwość i mądrą radę. Pamiętam 
jak cieszyła się z naszej przeprowadz-
ki do nowej siedziby szkoły, jak żywo 
interesowała się wszystkim co działo 
się w jej szkole, jak pytała o różne, 
czasem drobne sprawy, jak cieszyła 
się sukcesami naszych uczniów i na-
uczycieli.”

W ostatnich latach kiedy ciężka 
choroba przykuła ją do łóżka 

miała zawsze przy sobie bliskie oso-
by. Z pewnością, dzięki temu, było jej 
łatwiej znosić swój los. Teraz pozosta-
je nam pamiętać o Niej. Jest dla nas 
pewną pociechą, że tacy jak Ona ni-
gdy nie odchodzą zupełnie, pozostaje 
bowiem po nich wspomnienie, któ-
re jest pielęgnowane nie tylko przez 
najbliższych. Nasze szczere wyrazy 
współczucia mogą być dla Rodziny 
tylko małą pociechą po Jej odejściu. 
Proszę jednak, w imieniu społeczno-
ści szkolnej Żakowa o przyjęcie ich 
jako potwierdzenia, że łączymy się  
z Wami w żalu po stracie tego nie-
zwykłego człowieka.

Dnia 28 września 2015 r. społeczność całego Żako-
wa pożegnała zasłużoną dla wielu pokoleń uczniów  

żakowskiej szkoły, emerytowaną nauczycielkę, wychowawcę 
i Panią Dyrektor – jANINę CHŁOPIK.

Pamiętamy…
Społeczność Zespołu Szkół 

im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

SiR
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Warto na modlitwę, adorację, 
 ukojenie, wyciszenie, z rado-

ści i w kłopocie, i przed podjęciem 
ważnej decyzji i jest jeszcze wiele in-
nych powodów, albo i bez powodu. 
Warto.

Był piątek rano ok. 9:00, jestem 
 w pobliżu, myślę zajrzę. Pod-

chodzę, słyszę śpiew, siostra Karolina 
ćwiczy? Ale przy gitarze? Wchodzę. 
Dużo młodzieży. Miejsca zajęte i wi-
dzę – moi znajomi – młodzież i na-
uczyciele z Zespołu Szkół w Siennicy. 
Śpiewają, recytują, rozważają przy 
dekoracji okolicznościowej na Dzień 
Papieski. Wsłuchuję się w program 

Św. Jan Paweł II - Patron Rodziny. 
Piękne słowa, przemyślane i płynące  
z głębi serc, piękne myśli wypowiada-
ne z przekonaniem i z wiarą, a okra-
szone pięknymi śpiewami. Unosi się 
duch jedności, jedność myśli i serc  
i wszyscy tu są sobie bliscy. Głębo-
kie treści, a podane tak normalnie, 
szczerze i bez sztucznej przesady, ale  
i z własnej chęci. To widać. Łza w oku 
– takie to piękne, taka piękna kate-
cheza.

Myślałem, w niedzielę Dzień 
 Papieski, Msza Święta, wystą-

pienie stypendystki, zbiórka do pu-
szek na Dzieło Nowego Tysiąclecia, 

po Mszy Świętej adoracja, czuwanie, 
program w wykonaniu młodzie-
ży, ucałowanie relikwii – to będzie 
wszystko; a tu - Tydzień Papieski.

Ksiądz Proboszcz na zakończenie,  
 mocno wzruszony - dziękuje, 

zachęca, podkreśla wartości progra-
mu, przedstawia wizję przyszłości, 
kiedy ta młodzież przyjdzie przed 
ołtarz zakładać rodziny i wszystkim 
błogosławi. A kto wie, że to już trzeci 
raz taka katecheza, taki apel szkolny?
Warto wejść do kościoła. Warto.

Czemu, dlaczego, to jeszcze za 
wcześnie,

To się nie zgadza, ja protestuję.
Tacy wspaniali, tacy wielcy i moi,

Moi niezwykli przyjaciele.
Chciałbym się spotkać i 

porozmawiać,
Wspomnieć te chwile byłe radosne,

Jeszcze posłuchać i uczyć się
Uczyć od Was -

Moi mądrzy przyjaciele.

Byliśmy grupą radosną i twórczą,
Cel - młodzieży kształtowanie,
W niej zawsze pomocna dłoń,
Porada, wskazówka, oparcie,
Lecz i pytanie, i wysłuchanie;

Moi wierni przyjaciele.

ODESZLI
 Pamię c i  zmar łych  pracowni ków ZS  w S iennic y

R.Łubkowski

Warto wejść do kościoła

R.Łubkowski

W ciągu ostatnich 15 lat 
 do wieczności odeszli 

następujący pracownicy Zespołu 
Szkół w Siennicy, w 2015 roku: 
Władysław Mormon nauczyciel, 
specjalista mechanizacji rolnictwa; 
Helena Pszonka nauczycielka 
wychowania fizycznego; Janina 
Nowakowska  pracownica obsługi. 

W l a t a c h  p o p r z e d n i c h  
 (2000 - 2014) Nauczyciele  

i wychowawcy: Lucyna Michalik, 
Leszek Wojciechowski, Stanisław 
Augustyniak, Leokadia Gnoińska, 
Mieczysław Chojecki, Zenon 
Bystrzyński, Andrzej Samulik, Józef 
Sadowski, Grażyna Mormon, Jan 
Miłkowski, Kazimierz Gielo, a jeszcze 
trochę wcześniej – Wiesława Bieńko, 
Kazimierz Michalik, Helena Gielo, 
Jerzy Salamon.

Pracownicy obsługi i administracji: 
Stanisława Witek, Józef Wilk, 

Kazimiera Wójcik, Teresa Słoma, 
Kazimierz Szopa, Walenty Skorupa, 
Henryk Cieślak, Urszula Mames, 
Krystyna Brzezek.
W I E C Z N Y  O D P O C Z Y N E K 
R A C Z  I M  D A Ć  P A N I E . . .

R.Łubkowski

WIERSZ

Jeszcze ten uśmiech widzę,
Tembr głosu brzmi w uszach,
Te gesty, postawa przy stole

I kroki przemierzające korytarz -
Moi pracowici przyjaciele.

Aż nagle – cisza.
Bo wieść tragiczna;

Zdziwienie, zaskoczenie,
Ogarniająca bezsilność
I ból - to już się stało.

Czemu Wy przyjaciele?

W ciszy, zadumie, cichej modlitwie
Chcę Was odszukać, odnaleźć,

By jeszcze raz, by dobrym słowem
Grzecznie przeprosić za nietakt;

Być może słowa głupie,  
nieprzemyślane,

 egoizm i udawanie.
Ale czy jeszcze można? Czy trzeba? -

Więc tylko proszę:
ZA MYCH PRZYJACIÓŁ –
WYSŁUCHAJ MNIE PANIE
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Bogu na chwałę

Tegoroczne obchody tego święta 
nieco różniły się od zeszłorocz-

nych. W tym roku hasłem przewod-
nim było: Dziękczynienie. Poprzez 
przygotowanie „odpustu” mieszkańcy 
Teresina i Oleksina chcieli podzięko-
wać swojej patronce za wszelkie łaski, 
którymi obdarza nas cały czas. Było 
to nie tylko podziękowanie poprzez 
modlitwę, ale udało się stworzyć iście 

dożynkowy klimat, jak na porządne 
wioski przystało. Można powiedzieć, 
że w tym roku organizatorzy chcie-
li powrócić do dawnych lat, kiedy to 
dożynki były jednym z najbardziej 

hucznie obchodzonych świąt w pa-
rafii. Ale zacznijmy od początku. 
Wszystko zaczęło się o godz. 15:00 
przed kościołem w Grzebowilku. 
Tam na parking podjechały bryczka 
z darami i wóz, na który goście mo-
gli składać swoje symboliczne dary,  
a te przewiezione zostały do Teresina. 
Kobiety w przepięknych ludowych 
strojach i mężczyźni niczym starości 
weselni pięknie prezentowali się na 
tle wozów, rżących koni i przejętych 
swoją rolą woźniców

Rozpoczęliśmy Koronką do Miło- 
  sierdzia Bożego, by wszyscy ze-

brani mogli wyciszyć się i skupić na 
modlitwie. Potem na scenę weszli 
aktorzy, którzy swoją scenką uczci-
li św. Teresę i pokazali widzom jak 
wiele ona zmienia w naszym życiu, 
jak bardzo ważne jest by się do niej 
modlić, by zawierzać jej swój los, by 
prosić ją o wstawiennictwo u Najwyż-
szego. Po tej chwili refleksji wszyscy 
zebrani goście ruszyli w procesji do 
Teresina, gdzie odbyła się Msza Świę-
ta dziękczynna. W korowodzie, który 
prowadzili woźnicowie na bryczkach  
z darami, szły również delegacje 
mieszkańców Teresina i Oleksina  

z chlebami, a także ministranci, ob-
raz św. Teresy niesiony przez mło-
dzież, Ksiądz Proboszcz i wszyscy 
pozostali zebrani mieszkańcy oko-
licznych wiosek, którzy chętnie towa-
rzyszyli gospodarzom uroczystości  
w tym ważnym dniu. W trakcie dro-
gi z Grzebowilka do Teresina od-
mówiliśmy tajemnice chwalebne 
różańca świętego, podczas których  

TEREZJADA 
 2015R.
BIESIADA U SĄSIADA

Niedziela 04.10.2015r. była ciepłym, słonecznym, jesiennym dniem. Prawdziwie 
piękna pogoda towarzyszyła nam tego dnia. Lecz nie była to piękna niedziela tyl-
ko i wyłącznie za sprawą pogody, ale głównie za sprawą wydarzeń, jakie miały 
miejsce w naszej parafii. Po raz drugi odbyła się Terezjada, czyli święto ku czci 
naszej patronki św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

Fot. Scenka modlitwy do Św. Teresy
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Fot. Błogosławieństwo reliwkiami 
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Bogu na chwałę
odczytywane były rozważania świę-
tej Teresy. Kiedy dotarliśmy do Te-
resina, Ksiądz Proboszcz poświęcił 
znajdujące się na powozach dary, by 
spokojnie mogły odjechać do remizy, 
gdzie czekała na gości niespodzian-
ka. Obecni zaś w naszych obchodach 
goście wzięli udział w Mszy Świętej, 
która odbyła się na parkingu przed 
Kaplicą w Teresinie na specjalnie 
przygotowanym ołtarzu. Należy pod-
kreślić, że ołtarz ubrany był w sposób 
dożynkowy-piękne dary pól, ogro-
dów i łąk idealnie komponowały się 
z kolorystyką tkanin. To był widok, 
który wzruszał nie tylko tych, którzy 
pamiętają jeszcze dożynki organizo-
wane w Teresinie. 

Po Mszy Świętej wszyscy goście  
z pieśnią na ustach „Błogosła-

wiona dobroć człowieka” ruszyli 
do remizy, gdzie nadszedł czas na 
prawdziwą biesiadę u sąsiada. Tam 
właśnie goście mieli możliwość  
dowiedzenia się, „w co się bawią lu-
dzie, gdy jest Terezjada”. Po błogo-
sławieństwie Księdza Proboszcza  
i symbolicznym dzieleniu się chlebem 
nadszedł czas na występ wieczoru. 
Gwoździem programu były „Gwiaz-
dy”, czyli zespół złożony z mieszka-
nek Oleksina i Teresina, którym na 
akordeonie przygrywał niekwestio-
nowany król zabaw tanecznych z lat 
osiemdziesiątych, pan Stefan Luty. 
Wtedy zaczęła się prawdziwa zabawa. 
Wszyscy zgromadzeni goście otrzy-
mali śpiewniczki, w których znajdo-
wały się pieśni śpiewane przez panie 
na scenie, dzięki czemu cała ludność 
mogła włączyć się w biesiadowanie. 
Szczerze przyznam kochani czytel-
nicy, że najgłośniej to chyba śpiewał 
nasz Ksiądz Proboszcz. 

Kiedy padły pierwsze dźwięki  
  z akordeonu, serce zaczęło bić 

mocniej. Na scenie przepięknie ubra-
ne na ludowo, uśmiechnięte kobiety, 
publiczność żywo reagująca na 
szalone komentarze prowadzącej oraz 
syto zastawione stoły dla wszystkich, 
by móc skosztować przysmaków  
z typowo wiejskiego stołu. To wspólne 
biesiadowanie, kilka piosenek  
z tamtych lat, wprowadziły wszyst-
kich w cudowny nastrój. Myślę, że 
niejednej osobie zakręciła się łezka 
w oku na wspomnienie dawnych lat, 

dawniej obchodzonych wspólnie do-
żynek. Na koniec oczywiście tańce, 
za jakimi tęsknili rodzice i dziadko-
wie, chociaż młodzież też świetnie się 
odnajdywała, kiedy grał i śpiewał dla 
wszystkich pan Stefan. 

Jedna ze zwrotek końcowej przy-
śpiewki mówiła - „My folklor ko-

chamy i z tego słyniemy, że wspólną 
zabawą jednoczyć się chcemy”. Nie 
tylko zabawą, ale i modlitwą chce-
my się jednoczyć, chcemy być razem, 
wspólnie działać i iść do przodu. 

Dlatego w imieniu wszystkich,  
  a także swoim własnym bardzo 

dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Teresina i Oleksina, którzy poczuli, że 
należy włączyć się w przygotowanie 
Terezjady. Dziękuję za ich ofiarność, 
wsparcie, zaangażowanie, za poświę-
cony na ten cel czas i energię. Dzięku-
ję za każde dobre słowo i za modlitwę 
tych osób, które z różnych przyczyn 
fizycznie włączyć się w to działanie 
nie mogły. Mam dużą satysfakcję  
z tego, co się wydarzyło, bardzo 

cieszą mnie widoki osób, które na  
wspomnienie Terezjady same się 
uśmiechają i widać jak wiele po-
zytywnych emocji wyzwala w nich 
wspomnienie tego dnia. Dziękuję też 
mieszkańcom Grzebowilka za dary, 
które zostały włożone na wozy i prze-
wiezione do remizy. Dziękuję Księdzu 
Proboszczowi za jego wsparcie i mo-
dlitwę. Na łamach naszego miesięcz-
nika pragnę podziękować wszystkim, 
którzy przyszli na Terezjadę, za to, 
że byliście, bo robiliśmy to z myślą  
o św. Teresce, ale i dla Was. Nie ma co 
ukrywać znów, te dwie małe wioski 
stanęły na wysokości zadania. I moż-
na być dumnym. Ja jestem dumna jak 
nie wiem, co!!! Mówi się, niech moc 
będzie z Wami, ja tym razem mówię, 
niech refren będzie z Wami: „W co się 
bawią ludzie, kiedy pada deszcz, w co 
się bawią ludzie, gdy Terezjada jest”. 
Do miłego spotkania w kolejnym nu-
merze Dróżki !!!

Paulina Grzegrzółka
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Fot. Przejście do remizy

Fot. Występ naszych „Gwiazd"
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Fot. „Dziedziniec Ameryki"

Jesteśmy na emigracji już dwa- 
 dzieścia kilka lat, mieszkamy  

i pracujemy w Nowym Jorku. Życie 
pierwszego pokolenia, które wyje-
chało z kraju jest zawsze rozdwojone, 
nasza codzienność jest tutaj - praca, 
mieszkanie, wychowanie i eduka-
cja dzieci, ale nasze myśli, tęsknoty, 
wspomnienia i marzenia o wakacjach 
są w Polsce. W tej rozterce ducho-
wej bardzo nam pomaga kościół, bo 
chociaż przez godzinę, będąc w oto-
czeniu setek Polaków, uczestnicząc  
w polskiej Mszy Świętej czujemy 
jakby ta Polska na moment do nas 
przyszła. Jest nam bardzo miło, kie-
dy możemy w Internecie przeczytać 
i obejrzeć Wasze czasopismo Dróżka. 
Jest w nim wiele wiadomości bliskich 
naszym sercom, bo my także byliśmy 
przy narodzinach parafii w Grzebo-
wilku i budowie kościoła. Z wielka 
dumą odbieramy każdą dobrą wiado-
mość o tym, co parafianie wspólnie  
z księdzem organizują w kościele. My 
tu na miejscu staramy się również  

pomagać naszemu kościołowi 
 - w każdą niedzielę po Mszach Świętej  
organizujemy spotkania parafian przy 
kawie i ciastku, i lunch można zjeść. 
Na wiosnę i jesienią są dwa pikniki pa-
rafialne, czyli wielka „wyżerka” z mu-
zyką, przychodzi około tysiąca osób. 
Na wschodnim wybrzeżu jest kilka-
naście kościołów z polskimi mszami  
i około setka księży. Najchętniej wy-
jeżdżamy do Amerykańskiej Czę-
stochowy, bo to największe polskie 
sanktuarium. Z wielkim zaintereso-
waniem słuchaliśmy zawsze pielgrzy-
mów wracających z Meksyku, którzy 
byli u Matki Bożej w Guadalupe, 
wszyscy mówili, że pobyt tam to nie-
samowite wrażenia. Postanowiliśmy 
i my coś zorganizować - 6.12.2014r. 
- 27 osób wraz z naszym Księdzem 
Proboszczem odleciało samolotem 
do Mexico City. Po wylądowaniu, 
wczesnym popołudniem przesie-
dliśmy się do wygodnego autobusu  
i ruszyliśmy w kierunku sanktu-
arium, Wzgórze Guadalupe jest pra-
wie w środku miasta. Po pokonaniu 
kilkudziesięciu schodów, znaleźliśmy 
się na pokrytym płytkami kamien-
nymi ogromnym placu; przewod-
nik nam powiedział, że to miejsce  

nazywane jest „Dziedzińcem Ame-
ryki”, bo to miejsce spotkań ludzi od 
północy do południa. Plac otaczają 
trzy świątynie. Najbardziej okaza-
ła nowa bazylika, niezbyt wysoka,  
architektonicznie to prawie pełne 
koło, a dach w jednym miejscu szpi-
cem wzniesiony wysoko i naokoło 
rozkładający się jak ranczo mek-
sykańskie, dookoła są wejścia do 
świątyni. Zaraz obok stoi starsza ba-
zylika w formie tradycyjnego kościo-
ła z wysokim frontem. Ten budynek 
stoi na grząskim gruncie i cały czas 
przechyla się do przodu, podłoga  
w środku ma prawie metr różnicy 
poziomów, podobno teraz to pochy-
lanie zostało częściowo powstrzyma-
ne. Nieopodal na wzgórzu jest jeszcze 
niewielki kościół. Na tym placu jest 
wiele polskich akcentów - między 
bazylikami stoi duży pomnik polskie-
go papieża Jana Pawła II. Na froncie 
starej bazyliki jest nieco zaśniedzia-
ła tablica z polskim orłem, dzwony 
zewnętrzne były odlewane w Polsce  
a wewnątrz dawnej bazyliki jest bocz-
ny ołtarz z obrazami Miłosierdzia 
Bożego i siostry Faustyny. Po wej-
ściu do ogromnej bazyliki o kolistym 
kształcie ukazało nam się ogromne 
prezbiterium, do którego prowadzą 
półkoliste wielkie schody - ołtarz, 
kilkanaście rzędów krzeseł, a z pra-
wej strony górował nad wszystkim 
obsadzony w złote ramy obraz Matki  
Bożej z Guadalupe - podobno jedy-
ny wizerunek nie namalowany ludz-
ką ręką, po prostu „boski”. Po chwili 
modlitwy udaliśmy się z tyłu ołtarza, 
aby bliżej przyjrzeć się temu obrazowi  
i oddać cześć Bożej Rodzicielce. 
Jeszcze tego samego wieczoru wy-
jechaliśmy z miasta, aby udać się do 
innych miejsc w Meksyku. Przez kil-
ka następnych dni widzieliśmy wie-
le zabytków i kościołów w Puebla  
i Tasco, a dwa dni odpoczywaliśmy 
w Acapulco. Wracając do stolicy wi-
dzieliśmy na drogach sztafety biega-
czy niosących ogień - podobno jest 
taka tradycja, że trzeba żywy ogień 
z bazyliki zanieść do swego kościo-
ła choćby najdalej oddalonego. Przy 
wjeździe do miasta mijaliśmy wiele 
pieszych pielgrzymek podążających 
na wzgórze w Guadalupe. Widzie-
liśmy, że naród meksykański jest 

Przyjaciele z Nowego Jorku

Pielgrzymkowym szlakiem
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Trzydniowe rekolekcje 
Maryjne dla zela-

torów Kół Żywego 
Różańca Dziece-
zji Warszawsko-
-Praskiej po raz 
drugi odbyły się  
w Loretto. Hasło 
rekolekcji:”Prze-
dziwny sekret 
Różańca Swięte-
go”

Siostry lore 
 tanki przywi-

tały nas w piątkowe 
przedpołudnie jak 
zawsze serdecznie, wy-
rażając swoją wdzięcz-
ność za przybycie.

Rekolekcje prowadził  
 ks. Roman Kot - diece-

zjalny moderator „Żywego Różańca”. 
Rozpoczęto je koronką do Miłosier-
dzia Bożego i Mszą Św., której prze-
wodniczył ks. bp Marek Solarczyk. 
Piękne słowa mówiące o wartościach 
modlitwy różańcowej, o wyproszo-
nych łaskach i wspólnej modlitwie  
w intencji rodzin wygłoszone pod-
czas Mszy Święta na długo pozostaną  
w mojej pamięci, a szczególnie mo-
dlitwa o powołania kapłańskie,  
zakonne i małżeńskie. Każde małżeń-
stwo jest początkiem nowej rodziny, 
w niej jest wiele przeżyć - tak jak  
w różańcu są tajemnice radosne i bo-
lesne wyrażające radość i cierpienie, 
są tajemnice światła budujące sło-
wem i czynem Królestwo Boże oraz 
tajemnice chwalebne wskazujące na-
grody nieba.

Adoracja Najświętszego Sakra- 
 mentu, wspólna modlitwa ró-

żańcowa i Droga Krzyżowa łączyły 
uczestników rekolekcji (była spora 
grupa - 120 osób). W czasie konfe-
rencji głoszonych każdego dnia po-
znaliśmy wiele ciekawych osób.

Pierwszą konferencję głosiła Zofia 
Szczur - Animator Jerych Różań-

cowych w diecezji zamojsko-luba-
czowskiej, która przybliżyła postać 

zmarłego 10 lat temu Anato-
la Kaszczuka, skromnego 

człowieka związanego  
z Legionem Maryi. 

Przez modlitwę, po-
sty, ubogie życie 
wypraszał łaski 
dla wielu ludzi. To 
dzieło przekazał 
pani Zofii, której 
udziałem są liczne  
i nieustanne Jery-
cha Różańcowe.

Drugą konferen-
cję głosił Piotr 

Chomicki - pielgrzym 
Matki Bożej Słowa - Ki-

beho Rwanda. Piękna hi-
storia człowieka, któremu 

Matka Boża dała przesłanie 
powędrowania pieszo do Rwan-

dy. Pozostawił pracę, życie prywatne  
i poszedł za głosem tak daleko, aż 
trudno uwierzyć w powodzenie tej 
misji. Dwa lata przygotowywał się, 
kiedy wyruszał jego zasoby finanso-
we wystarczały na kilka miesięcy. Na 
brak środków do życia nie narzekał, 
ludzie dobrej woli pomagali. Były to 
osoby z Polski, ale wiele dobra do-
znawał na trasie swojej pielgrzymki 
w formie jedzenia czy noclegów. Jego 
świadectwo dało wiele do myślenia - 
nauczył się odmawiać różaniec i wie-
lu innych modlitw, bo jak sam mówił 
znał tylko pacierz. Rodzice chodzili 
do kościoła, przykład wiary wyniósł  
z domu, ale wiele scen i kłótni rodzin-
nych niezrozumiałych dla młodego 
człowieka odepchnęło go od wiary. 
Teraz wie jak wiele stracił i wyrażał 
wielkie zadowolenie, że Matka Boża 
go odnalazła i uczyniła dzieckiem 
Bożym.

Na temat Loretto, obrazu Matki 
Bożej Loretańskiej, wyproszo-

nych łask za Jej pośrednictwem, o 
postaci bł. ks. Ignacego Kłopotow-
skiego opowiadała siostra zakrystian-
ka. Ks. Ignacy Kłopotowski zawsze 
modlił się na różańcu, z którym się 
nie rozstawał. Mawiał, że „Aby być  

Rekolekcje w Loretto koło Wyszkowa 
25 - 27 września 2015

Pielgrzymkowym szlakiem

Fot. Państwo Irena i Jerzy Krupa

bardzo rozmodlony, całe rodziny  
z małymi dziećmi szły śpiewając i po-
zdrawiając wszystkich, niosły ze sobą 
dużą ilość obrazów z wizerunkiem 
Matki Bożej, po drodze mieszkańcy 
częstowali pielgrzymów jedzeniem. 
Na ostatnich kilometrach przed ba-
zyliką było bardzo wielu pielgrzy-
mów, a zwłaszcza młodych mężczyzn 
- ojców rodzin idących na kolanach, 
a ich dzieci idące obok na to patrzy-
ły. Wszystkie miasta były udekoro-
wane świątecznie. Przyjechaliśmy 
do miasta 11 grudnia wieczorem.  
W okolicach wzgórza Guadalupe kłę-
biły się niezliczone ilości pielgrzymów, 
a zwłaszcza meksykańskich Indian  
w swoich wielobarwnych pióropu-
szach, msza dla nich była o półno-
cy. Główna msza odpustowa została  
odprawiona 12 grudnia w samo połu-
dnie, przy ołtarzu najwyżsi dostojni-
cy kościelni - prymasi, kardynałowie, 
biskupi ze wszystkich sąsiednich kra-
jów i około setka księży. Nam udało 
dostać się do środka. Wielki tłum 
ludzi wewnątrz i nieustający głos 
bębnów dobiegający z zewnątrz, bo 
ci wczorajsi pielgrzymi cały następ-
ny dzień grali i tańczyli na tym dzie-
dzińcu. Wrażenie tego bębniącego  
i tańczącego tłumu jest niezapomnia-
ne. Miejscowi wierni autentycznie 
przeżywali to spotkanie odpustowe, 
a reszta pielgrzymów prawie z całego 
świata raczej się temu z zachwytem 
przyglądała. Następnego dnia pełni 
radości, emocji, zaopatrzeni w pa-
miątki, z pełnymi aparatami fotogra-
ficznymi wróciliśmy do domu.
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Irena i Jerzy Krupa
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Fot. Okładka książki „Życie Maryi”
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miłosiernym, nie wielkie dostatki, 
ale wielką miłość do Boga i bliźniego 
mieć trzeba”.

Poznaliśmy też panią z okolic  
Warszawy, która wraz z panem 

Tadeuszem robi plastikowe różańce 
,materiały do tego pozyskuje ze zbie-
ranych nakrętek plastikowych.

Większość zrobionych różańców 
trafia do Rwandy, tam ludzie 

też modlą się do Matki Bożej na 
różańcu. Zachęcała do współpracy  
w tym dziele, zbierając nakrętki lub 
robiąc różańce.

Niedziela była ostatnim dniem 
naszych rekolekcji ale i w tym 

dniu nie zabrakło niespodzianek ja-
kie przygotował ks. Roman. Były to 
świadectwa zelatorów, którzy prowa-
dzą ewangelizację i zachęcają do mo-
dlitwy różańcowej w intencji dzieci. 
Ta forma modlitwy i tworzenia Ro-
dzinnych Kół Żywego Różańca roz-
kwita w naszej diecezji, a najbardziej 
w miastach. Trudno wyobrazić sobie 
jakimi drogami, błądząc przez wiele 
lat, odnaleźli drogę do Maryi. 

Świadectwo człowieka pijącego 
 przez wiele lat, któremu alkohol 

dawał wszystko - radość, zadowole-
nie, a który zapomniał o rodzinie. Po 
odstąpieniu od nałogu, w czym przez 
cały czas wspierała go żona, doznał 
powtórnego narodzenia (jak wyznał), 
Maryja wyprostowała jego drogę ży-
ciową; wraz z żoną modli się odma-
wiając różaniec.

Świadectwo kobiety, w której pa- 
 mięci pozostał obraz modlącej się 

babci. W młodosci nie chodziła do 
kościoła, była daleka od wiary i mo-
dlitwy. Kiedy w życiu zaczęły się nie-
powodzenia - dwa nieudane związki 
małżeńskie, problemy z dziećmi, wy-
czerpanie nerwowe, wtedy znalazła 
na swojej drodze różaniec i wstąpiła 
do wspólnoty modlącej się za dzieci. 
Spotkała księdza, który ją wspomagał, 
życie stało się łatwiejsze, problemy 
mniejsze. Obecnie jest zelatorką, jak 
powiedziała „szaleńcem Maryi” jest 
na każdym spotkaniu.

Świadectwo młodej dziewczyny, 
 która „obraziła się na Pana Boga”. 

W życiu nic jej nie wychodziło, prze-
grała dwie sprawy w sądzie, stra-
ciła pracę i wyjechała do Niemiec. 
Wszystko zaczęło układać się do-
brze, stała praca, dostatek pieniędzy. 
Pewnego dnia otrzymuje wiadomość  
o chorobie mamy, która wymaga sta-
łej opieki. Zdesperowana wraca, aby 
opiekować się mamą. Pojawiają się łzy 
rozpaczy, bo kiedy zaczęło się trochę 
układać, musi wracać. W tym czasie 
spotyka księdza, który proponuje jej 
modlitwę na różańcu. Podejmuje mo-
dlitwę, a jej drogi życiowe zaczynają 
się prostować. Obecnie jest zelator-
ką, żyje w Polsce i pomimo, że mama 
zmarła, daje radę, wszystko dokoła 
niej jest łatwiejsze, prostsze, codzien-
nie dziękuje Maryi za wsparcie .

Rekolekcje zakończyła Msza Święta  
 i Koronka do Miłosierdzia Boże-

go. Wszyscy uczestnicy rozstawali się 
z nadzieją powrotu za rok, pozosta-
wiając Maryi Loretańskiej swoje proś-
by, podziękowania, intencje.

Uczestniczka rekolekcji: D.S.

Chciałabym zachęcić do przeczytania bardzo ciekawej i wartościo- 
 wej książki „Życie Maryi”. Oparta ona jest na wizjach błogosła-

wionej Anny Kathariny Emmerich. Autorka tych wizji przekazuje 
nam informacje, jakie życie prowadziła Matka Chrystusa. Objawie-
nia, jakich doznała wyżej wymieniona błogosławiona, są może trudne 
do przeczytania, ale jakże interesujące i cenne dla naszego życia. Nie-
zwykłe wręcz wizje mistyczki z Dulmen ukazują sposób życia Maryi 
od narodzenia aż po odejście z tego świata. Jej skromność i pokora  
pokazują nam drogę do Boga. Z książki dowiemy się, kiedy Mary-
ja usłyszała głos Boga. Z jaką wielką miłością i służebnością oddała 
wszystko Bogu. Wielkie zaufanie, pobożność i miłość do Pana sprawi-
ły, że dziś jest nie tylko Matką Pana Jezusa, ale nas wszystkich. Wiem, 
że będzie Wam trudno czytać te objawienia, ale jeśli już zaczniecie, nie 
będziecie mogli się oderwać. Myślę, że nawet powrócicie do pierw-
szych stron, aby bardziej zrozumieć i zapamiętać dzieje Naszej Matki. 
Historię Matki Boga i wszystkich ludzi.

Antonina Głowacka

Kulturalnie

Pielgrzymkowym szlakiem

 Warto przeczytać

„Życie Maryi”

Bł. Anna Katharina Emmerich
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Ślubowanie pierwszoklasistów
Dnia 15.10.2015r. w Szkole Pod-

stawowej w Grzebowilku mia-
ło miejsce niezwykłe wydarzenie.  
W tym dniu pierwszoklasiści zostali 
przyjęci w poczet braci uczniowskiej 
szkoły. Do tego wydarzenia przygo-
towywali się przez dłuższy czas by 
udowodnić wszystkim, że nie są już 
przedszkolakami, lecz prawdziwymi 
uczniami.

Z życia szkoły

Zanim to nastąpiło uczniowie 
zaprezentowali swoje talenty  

w krótkim programie artystycznym. 
Po występie nastąpił moment naj-
ważniejszy – uroczyste ślubowanie na 
sztandar szkoły. Składając ślubowanie 
pierwszoklasiści zobowiązali się m.in. 
być dobrymi uczniami, dbać o honor 
swojej szkoły, szanować nauczycieli, 
koleżanki i kolegów. Po ślubowaniu 

nastąpiło tradycyjne pasowanie na 
ucznia symbolicznym, wielkim ołów-
kiem, którego dokonała Pani Dyrek-
tor Maria Makos.

Wszyscy pierwszoklasiści otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, 

znaczki szkolne oraz pierwszy poważ-
ny dokument – legitymację szkolną.

Jolanta Całka

Projekt Kid Speak
uczniów zgodziło się przyjąć do swo-
ich domów i gościć przez tydzień na-
szych wolontariuszy. Prowadzili oni 
warsztaty w języku angielskim opiera-
jące się na prezentacjach na temat ich 
państw i kultur oraz różnych zajęciach 
interaktywnych. Zajęcia prowadzone 
były z uczniami klas I-VI. Nasi obco-
krajowcy spędzali również przerwy  
z uczniami grając z nimi w ping-
-ponga oraz jedząc wspólnie obiady.  

Obecność Belen i Poorii w naszej 
szkole to niezapomniane wrażenia dla 
uczniów. Warsztaty te dały uczniom 
możliwość praktycznego wykorzysta-
nia języka angielskiego, pogłębienia 
ich wiedzy na temat bogactwa kultu-
rowego, rozbudzenia ciekawości świa-
ta oraz dalszej nauki języków obcych.

Monika Zgódka

Fot. Uroczyste ślubowanie Fot. Tradycyjne pasowanie na uczniae
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Fot. Belen i Pooria Fot. Wspólne zdjęcie
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Nasza szkoła, w ubiegłym roku 
szkolnym, przystąpiła do pro-

jektu KidSpeak organizowanym 
przez międzynarodową organizację 
studencką AIESEC, reprezentowa-
ną przez Oddział Lokalny Warsza-
wa SGH. W ramach tego projektu 
 w dniach od 7 do 11 września go-
ściliśmy w naszej szkole dwoje obco-
krajowców – Belen z Hiszpanii oraz 
Pooria z Iranu. Dwie rodziny naszych 

A
rc

hi
w

um
 S

zk
ol

ne
A

rr
ch

iw
um

 S
zk

ol
en

e



22

DRÓŻKA NR 25 listopad 2015 Z życia szkoły 

Dzień 14 października jest uroczy-
ście obchodzony we wszystkich 

miejscach związanych z edukacją.  
W wielu polskich szkołach w przeded-
niu Święta odbywają się okoliczno-
ściowe akademie, podczas których 
uczniowie prezentują przedstawienia  
i wiersze. W tym dniu uczniowie 
zastanawiają się nad rolą 
nauczyciela w edukacji  
i wychowaniu młodego po-
kolenia. Tradycyjnie też wrę-
czają swoim wychowawcom 
drobne prezenty oraz kwiaty. 
Dzień Edukacji Narodowej 
to znakomita okazja, żeby 
podziękować nauczycielom  
i wychowawcom za ich pracę, 
za ogromny wysiłek i trud, 
który wkładają w wychowy-
wanie kolejnych pokoleń. 

Obchody Dnia Edukacji 
Narodowej w naszej szkole w tym 

roku przypadły na dzień 15 paździer-
nika. Uroczysty apel zorganizował 
Samorząd Uczniowski pod kierun-
kiem pań Katarzyny Sujak i Agnieszki 
Zwierz. Przygotowany przez uczniów 
humorystyczny program artystycz-
ny pt. „Rozśpiewana szkoła" zawierał 
krótkie piosenki adresowane do każ-
dego pracownika szkoły. 

W  tym szczególnym dniu pani 
dyrektor Maria Żukowska po-

witała nauczycieli, pracowników ob-
sługi szkolnej, zaproszonych gości,  
rodziców oraz wszystkich uczniów. 
Złożyła życzenia i podziękowała za 
trud wkładany w codzienną pracę całej 

Dzień Edukacji Narodowej W Starogrodzie
Kadrze Pedagogicznej oraz pra-
cownikom obsługi. Następnie 
głos zabrał ksiądz proboszcz Ro-
bert Pawlak, który także zło-
żył podziękowania nauczycielom  
i wspólnie z całą społecznością szkol-
ną odmówił modlitwę „Zdrowaś Mario" 
w intencji pracowników naszej szkoły. 

W  imieniu uczniów głos zabrał 
Mateusz Bylinka - uczeń kla-

sy VI, który powitał zebranych gości 
i przypomniał genezę obchodzone-
go przez nas święta. Cytując słowa 
uczniów: „Nauczyciel to przyjaciel, 
który od najmłodszych lat prowadzi 
nas za rękę wdorosły świat. Mozolnie 
pomaga w zdobywaniu wiedzy. Dzięki 
niemu nieobce są nam tajemnice tego 
świata. Matematyczne labirynty są do 

Fot. Życzenia i podziękowania dla nauczycieli

Fot. Apel uczniowski Fot. Grono Pedagogiczne
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rozwiązania, a wzory chemiczne czy-
telne. Nauczyciele wzbogacają nasz  
język, dbając o prawidłową i piękną 
polszczyznę. Zaznajamiają nas z pięk-
nem naszej okolicy i naszego kraju. 
Dzięki nim poznajemy podwaliny  
naszej historii i kultury. "

W  dalszej części programu arty-
stycznego Aleksandra Czmoch 

z klasy IV wcieliła się w reporterkę 
czasopisma „Wesoła Szkoła”. Prze-
prowadzała wywiad z uczniami na 
temat ich życia szkolnego i przed-
miotów nauczanych w szkole. Na jej 
pytania uczniowie odpowiadali „śpie-

wająco dziękując Nauczy-
cielom za ich poświecenie, 
pasję, uśmiech i wytrwałość. 
Uczniowie złożyli wszystkim 
życzenia spokojnej pracy oraz 
satysfakcji z niej płynącej, do-
brego zdrowia, spełnienia ma-
rzeń i realizacji zawodowych 
planów. Odzwierciedleniem 
ich wdzięczności były laurki 
złożone na ręce pracowników 
naszej szkoły i gromkie „sto 
lat”. 

W  imieniu Rady Rodziców 
podziękowania i kwiaty dla 

wszystkich pracowników naszej 
szkoły na ręce pani Dyrektor zło-
żyła pani Agnieszka Domańska.  
Miłym akcentem na zakończenie aka-
demii było wręczenie nauczycielom 
Nagród Dyrektora. Następnie pani 
Dyrektor podziękowała uczniom  
i ich opiekunom za pełną hu-
moru uroczystość oraz zaprosiła  

pracowników naszej szkoły i zapro-
szonych gości na słodki poczęstunek 
zorganizowany przez rodziców.

Opracowała Monika Krasna 
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Z bibliotecznej półkiZ życia szkoły 

Zgodnie z Programem Wycho- 
 wawczym żakowskiej szkoły, 

pierwszoklasiści szkoły podstawowej 
i gimnazjum zostali przyjęci w poczet 
uczniów, ślubując nie tylko wytrwale 
zdobywać wiedzę, ale także wcielać  
w codziennym życiu zasadę – polegaj 
na mnie, jak na Zawiszy. 

Zawisza Czarny, średniowiecz- 
 ny rycerz bez skazy, uosobie-

nie wszelkich cnót, prawości, odwagi  
i męstwa, który od 2003 r. jest pa-
tronem szkoły w Żakowie, stał się 
prawdziwą inspiracją przy tworzeniu  
Programu Wychowawczego. 

Jak uczą w Żakowie, być paziem  
i rycerzem Zawiszy Czarnego, to 

żyć w prawdzie, być wzorem do na-
śladowania, solidaryzować się ze słab-
szymi, być szlachetnym i odważnym. 
To rozwijać swoje umiejętności, dbać  
o dobre imię swojej szkoły, kochać 
swoją Ojczyznę i z dnia na dzień być 
coraz lepszym człowiekiem.

Uroczyste ślubowanie złożyło  
17 pierwszoklasistów szkoły 

podstawowej oraz 27 gimnazjalistów.  
W imieniu uczniów klasy pierwszej 
Publicznego Gimnazjum w Zespole 

Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żako-
wie, uroczyste ślubowanie na sztan-
dar szkoły złożyli uczniowie, którzy 
kończąc szkołą podstawową uzyskali 
świadectwo z wyróżnieniem: Natalia 
Guzowska, Zuzanna Trąbińska, Pau-
lina Zając, Katarzyna Zgódka, Daria 
Krupa, Marta Kieliszczyk, julianna 
Czajka, Michał Górski i  Wiktoria 
Stańkowska. 

Uroczystość uświetnił występ arty-
styczny paziów i rycerzy przyję-

tych do szkolnej braci. 

Jak powiedziała Dyrektor Anna 
Duszczyk „Kształtując mozolnie, 

ale i z wielkim zapałem - postawy 
naszych uczniów, chcemy aby każdy 
z nich miał uporządkowany system 
wartości; wiedział, co jest dobre, a co 
złe; prezentował wysoką kulturę oso-
bistą i szanował drugiego człowieka. 
Pragnieniem naszym jest, aby każdy  
z Zawiszaków doceniał wartość rodzi-
ny i swoje w niej miejsce, był wrażliwy 
na cierpienie innych i chętnie niósł 
bezinteresowną pomoc jako wolonta-
riusz. Był wytrwały, rozsądny, uczciwy 
i odpowiedzialny…”

SiR

Żakowskie Święto Edukacji
Świętując w dniu 14 października Dzień Edukacji, cała spo-
łeczność żakowskiej szkoły była świadkiem uroczystego pa-
sowania na ucznia – pazia oraz rycerza Zawiszy Czarnego. 

Fot. Pierwszoklasiści szkoły podstawowej

Fot. Chór szkolny Fot. Pasowanie
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Gminna Biblioteka Publiczna  
 w Siennicy wzięła po raz kolejny 

udział w programie Biblioteki Naro-
dowej „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek”. Celem Programu, re-
alizowanego w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa 
na lata 2014-2020, jest wzbogacenie  
i odnowienie księgozbiorów polskich 
bibliotek publicznych. Program jest 
elementem polityki bibliotecznej re-
sortu kultury w zakresie kształtowania 
księgozbiorów bibliotek oraz wspar-
cia samorządów w finansowaniu za-
kupów nowości dla tych instytucji,  
a jednocześnie zmotywowania ich do  
systematycznego dbania o biblioteki 
samorządowe, ponoszenia kosztów 
związanych ze wzbogacaniem ich zaso-
bów zgodnie z potrzebami środowisko-
wymi i standardami obowiązującymi  
w tym zakresie.

Wniosek siennickiej bibliote-
ki otrzymał dofinansowanie  

w kwocie 7 000 zł, przy wkładzie wła-
snym 3 000 zł. Pozyskane środki fi-
nansowe  przeznaczone będą na zakup 
wydawnictw popularnonaukowych, 
literatury pięknej dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, lektur szkolnych do bi-
blioteki. 

Elżbieta Jurkowska

Zachęcamy do zgła-
szania osobiście lub 

mailem swoich propo-
zycji książkowych, które 
według Państwa powin-

ny znaleźć się  
w księgozbiorze bi-

blioteki. Będziemy je 
uwzględniać przy doko-

nywaniu zakupów
gbpsiennica@poczta.fm
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Fot. Siennickie Muzeum Szkolne
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Twierdzę, że Siennica jest miejsco-
wością, której historię warto znać, 

szczególnie jeśli jest się mieszkańcem 
naszej gminy. Redakcja Dróżki chyba 
podziela to zdanie zamieszczając na 
swoich łamach artykuły o tematyce 
historycznej. Dlatego pozwalam so-
bie napisać słów kilka o Siennickim 
Muzeum Szkolnym, którego zbiory 
na pewno pomagają zainteresowanym 
lepiej poznać historię naszej gminnej 
stolicy.

Siennica jest miejscowością  
 wiekową, będącą niegdyś, przez 

343 lata, miasteczkiem, nawet przez 
jakiś czas stolicą powiatu siennickiego. 
Zasłynęła zaś w całej Polsce osiągnię-
ciami seminarium nauczycielskiego 
istniejącego w latach 1915 - 1937. 
Tradycje szkół siennickich są zresztą 
o wiele dłuższe, sięgające już niemal 
150 lat. Siennicka szkoła chlubi się 
mianem jednej z najstarszych uczelni 
pedagogicznych na Mazowszu.

Muzeum, zwane na początku 
 Izbą Pamięci, stworzyli człon-

kowie Koła Sienniczan, które działa 
do dziś pod nazwą Stowarzyszenie 
Absolwentów i Wychowanków Szkół 
Siennickich. To właśnie absolwenci 
Seminarium Nauczycielskiego Mę-
skiego pragnęli ocalić pamięć o do-
robku swojej szkoły kierowanej przez 
ukochanych pedagogów Hipolitę  
i Kazimierza Gnoińskich. Przekazując 
swoje osobiste pamiątki: podręczniki, 
książki, dokumenty, fotografie, Sien-
niczanie stworzyli zalążek dzisiej-
szych zbiorów. Pragnęli oni także, by 
doceniono ich osobiste osiągnięcia  
w pracy zawodowej i społecznej  
i podkreślali, że wszystko zawdzię- 
czają swojej szkole i ludziom, z który-
mi się wtedy zetknęli. Izba Pamięci, 
udostępniona zwiedzającym w 1973r., 
znalazła siedzibę w budynku poklasz-
tornym, będącym kiedyś siedzibą 
szkoły, a potem wykorzystywanym na 
internat dla młodzieży. 

Dzisiaj muzeum znajduje się już 
 w innym miejscu, na piętrze  

w budynku dawnych warsztatów 

szkolnych. Zbiory podzielono na trzy 
części i wyeksponowano w trzech sa-
lach. W pierwszej poznajemy historię 
siennickich szkół pedagogicznych,  
w drugiej sali zebrano pamiątki zwią-
zane z życiem codziennym wsi ma-
zowieckiej, a w sali trzeciej ukazano 
ofiarność Sienniczan w obronie swo-
jej Ojczyzny. Wśród zgromadzonych 
eksponatów znajduje się wiele ory-
ginalnych dokumentów z okresu za-
borów, duży dział bibliofilski starych 
i unikalnych podręczników z dzie-
dziny metodyki, historii wychowania, 
psychologii, pedagogiki oraz pod-
ręczników uczniowskich z różnych  
okresów. Są także przedmioty co-
dziennego użytku, sprzęty domowe, 
galeria starych fotografii. 

W Siennickim Muzeum Szkonym  
 miłośnicy historii Polski  

i tej w wydaniu regionalnym znaj-
dą dla siebie coś ciekawego. Mu-
zeum działania edukacyjne stawia na 
pierwszym miejscu, dlatego szczegól-
nie zaprasza dzieci ze szkół podsta-
wowych i starsze. Ale wiadomo, że  
także wycieczki osób dorosłych z du-
żym zainteresowaniem oglądają zbio-
ry. Muzeum odwiedzali i wyrażali 
wyrazy podziwu dla zgromadzonych 
w niej zbiorów liczni goście z kraju  

Siennickie Muzeum Szkolne

i zagranicy. Wśród nich pracowni-
cy ministerstw, władz oświatowych 
różnego szczebla, członkowie ZNP, 
nauczyciele historii, opiekunowie po-
dobnych placówek w innych szkołach, 
harcerze, organizacje kombatantów, 
wycieczki ze szkół i różnych organiza-
cji z całej Polski. 

Organizatorzy muzeum mają  
 satysfakcję z możliwości poka-

zania zbiorów. Zdają sobie oni jednak 
sprawę z tego, że potrzeby placówki są 
dziś olbrzymie i zawsze, niestety, połą-
czone z nakładami finansowymi.  Być 
może Gmina doceni wartość muzeum 
funkcjonującego na jej terenie i może 
wykaże więcej zrozumienia dla jego 
potrzeb?

Zachęcam raz jeszcze do  
 odwiedzenia Siennickiego Mu-

zeum Szkolnego. Ta niepowtarzalna 
placówka historyczno-oświatowo-
-folklorystyczna, posiadająca wyją- 
tkowo bogate i unikalne zbiory,  
otwarta jest obecnie dla zwiedzających 
w poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00, 
ale także i w innych terminach, które  
można uzgodnić telefonicznie. 

Tadeusz Gnoiński

Telefony: 
Sekretariat szkoły: 025 757 22 24 

Kustosz muzeum: 504 446 513
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Naturalne leki z pasieki

Kulturalnie

Film ten to dokument o zakonniku i wielkim egzorcyście. O niezwykłym 
 człowieku z niezwykłą historią życia i zaskakującymi cechami osobowości, 

obdarzonego przez Boga wręcz niezwykłymi darami. O zabójcy, który ma zo-
stać świętym, o człowieku o niezwykłej sile i pokorze, dzięki którym wypędzał 
demony. Cytując słowa o.Cipriano de Meo- prezesa Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Egzorcystów- „to gigant świętości, który podobał się Panu Bogu i Pan 
posługiwał się nim przez długi czas i wciąż jeszcze się nim posługuje. W szcze-
gólny sposób w tych czasach szerzącego się satanizmu potrzebujemy wyjątkowej 
pomocy kogoś takiego, kto nam powie jak bronić się przed złym duchem”.

Tragiczny w skutkach wypadek, śmierć młodszego kolegi, spowodował, że w jego sercu rozgrywała się ciągła walka. 
 Dzięki niej nauczył się pokutować, nauczył się życia w klasztorze, w modlitwie i wielkiej pokucie. Ciągle się modlił, 

zawsze na kolanach.

Mateo to wielki egzorcysta. Moc wstawiennictwa o.Mateo jest silna jak za jego życia, a niektórzy twierdzą, że teraz  
 silniejsza. Wystarczy wspomnieć o.Mateo, a zły duch wścieka się i ucieka.

Ojciec Mateo zmarł w wigilię dnia Wszystkich Świętych tj. 31.X.1616 r. Jak sam mówił: „dzień mojej śmierci był nie 
 przypadkiem, że wypadł 31.X w wigilię dnia Wszystkich Świętych, który dawniej był uważany za dzień rozpoczy-

nający nowy rok szatana. To właśnie w tym dniu, w tradycji szatańskiej, szaleją złe duchy i demony, w tym dniu odpra-
wiane są wielkie czarne msze”. Dzień ten to pascha dla szatana, ale w znaczeniu kompletnie przeciwnym.

Ojciec Mateo mówił, że umarł tego dnia „właśnie dlatego, że Pan Bóg chciał dać znak zniszczenia złemu duchowi (…)  
 data ta stała się jeszcze ważniejsza, gdyż wielu sądzi, że Halloween to jest żart, że to jest zabawa”. Ostrzegł księży  

i powiedział im, żeby głosili o tym, że „dzień ten jest naprawdę zgubny dla tych, którzy celebrują Halloween jak święto, 
 z sympatyzmu i żartobliwie, ponieważ zły duch poprzez te żarty może realnie wywrzeć swój wpływ szczególnie na młodych”.

Gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmu, który pozwoli ci zrozumieć, że istnieje życie wieczne, że istnieją święci,  
 że istnieje zły duch, który jest bezsilny wobec Boga i Matki Bożej. Może zakochasz się w postaci o. Mateo, który dał 

dowód, wciąż daje i udowadnia, że swoją moc, którą otrzymał od Pana, oddaje do naszej dyspozycji za każdym razem. 

E.B.

„MATTEO”. Mimo, że umarł, nadal egzorcyzmuje. Film 
dokumentalny Michała Kondrata.

Uroda i zdrowie

Miód pszczeli to jedna z wie- 
 lu substancji odżywczych, ja-

kich dostarcza nam natura. Nie jest 
to jednak taka zwykła substancja. 
Jest to drogocenny dar ofiarowa-
ny nam przez przyrodę i pszczoły.  
Wytwarzany jest przez pszczołę miod-
ną z nektaru, który wydzielają kwiaty 
w celu przywabienia owadów zapyla-
jących oraz ze spadzi, czyli wydzieli-
ny mszyc żerujących na liściach lub 
igłach drzew. Czasami wytwarzają go 
z obu tych substancji jednocześnie  
i wówczas miód taki nazywamy nek-
tarowo-spadziowym. Gdy pszczoły 
zbieraczki przyniosą do ula spadź 
lub nektar to w wyniku ciężkiej pra-
cy pszczół ulowych podlegają one  

Film, który w niezwykły sposób przedstawia historię życia i działania 
włoskiego kapucyna, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku, Mateo Da 
Agnone, Pułkownika Matki Bożej, którego boi się zły duch. Pokora oraz 

nieustanna modlitwa to podstawa jego życia.

wielu zmianom chemicznym, by stać 
się zdrowym i aromatycznym mio-
dem. Miód najczęściej pochodzi  
z nektaru wielu różnych kwiatów, 
które kwitną w okolicach pasieki  
i wtedy nazywamy go miodem wie-
lokwiatowym. Jednak w regionach, 
gdzie dominuje roślinność jednego 
gatunku można otrzymać tzw. miody 
odmianowe m.in.: akacjowy, mnisz-
kowy, rzepakowy, gryczany czy chy-
ba najbardziej w Polsce znany miód 
lipowy. Różne gatunki miodu mają 
różne kolory, odmienne konsystencje 
oraz zapach i smak. Należy pamię-
tać, że oprócz miodu wrzosowego, 
który przyjmuje konsystencję żelu, 
każdy naturalny miód zawsze ulega  

krystalizacji. Czas krystalizacji jest 
uzależniony od jego gatunku miodu, 
jak również temperatury przechowy-
wania. W wyższych temperaturach 
krystalizacja przebiega wolniej. Na-
leży jednak pamiętać, że miodu nie 
powinniśmy przechowywać w temp. 
powyżej 18-20st. Celsjusza, bo szyb-
ciej będzie tracił swoje lecznicze wła-
ściwości. Najszybciej krystalizuje się 
miód rzepakowy, któremu zajmuje 
to zaledwie kilka tygodni, a najdłużej 
akacjowy, który ze względu na naj-
większą zawartość fruktozy potrafi być 
płynny nawet ponad rok. Właściwości 
lecznicze miodu są znane ludzkości 
od wieków. Z uwagi na zawarte w nim 
substancje lecznicze, cukry proste, 
kwasy organiczne oraz enzymy, miody 
gatunkowe stosowane są pomocniczo 
w bardzo wielu schorzeniach o czym 
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Uroda i zdrowie

D Natasha w bardzo obrazowy 
sposób zdefiniowała funkcjo-

nowanie układu immunologicznego 
człowieka: „Osoby z zespołem psy-
chologiczno-jelitowym GAPS mają 
upośledzony układ immunologiczny. 
Poddany testom wykazuje wiele nie-
doborów immunoglobin lub też ich 
nieproporcjonalne nadmiary. Wydaje 
się, że cały system immunologiczny 
jest rozregulowany. Jednak najbar-
dziej niepokojącą kwestią jest fakt, iż 
własny system immunologiczny pa-
cjentów z zespołem GAPS zaczyna 
produkować przeciwciała. Atakują 
one tkanki własnego organizmu, włą-
czając w to mózg i pozostałe części 
układu nerwowego. Głęboko upośle-
dzony system immunologiczny jest 
poza kontrolą, zaśmiecając własny or-
ganizm”. I tu zadajemy sobie pytanie: 
dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź 
jest prosta – układ trawienny tych 
osób, a chodzi tu głównie o nabłonek 
wyścielający cały układ pokarmo-
wy, zaatakowany jest przez ogromne  

ilości bakterii, które są odpowiedzial-
ne za cały system immunologiczny. 
Prawidłowa flora bakteryjna u dzieci 
odgrywa zasadniczą rolę w dojrze-
waniu układu immunologicznego. 
Symbiotyczne bakterie (korzystne) 
naszego układu trawiennego angażują 
bardzo ważne składniki układu im-
munologicznego. Zgodnie z badania-
mi naukowymi ludzie z uszkodzoną 
florą bakteryjną mają o wiele mniej 
limfocytów w ścianie jelita co skutku-
je słabą ochroną. Dr. Natasha uważa, 
że odbudowa zdrowej kolonii bakterii 
Bifidobacteria w jelitach jest niezbęd-
na do wytworzenia potrzebnych sub-
stancji. Wpływ flory jelita jest bardzo 
rozległy i nie ogranicza się tylko do 
jelita. Wszystkie schorzenia, które 
występują u osób GAPS mają jedną 
cechę wspólną – dysbiozę jelitową lub 
nieprawidłową florę bakteryjną, która 
jest głównym czynnikiem regulują-
cym równowagę komórek w organi-
zmie. Bardzo trudno jest oszacować 
stan flory bakteryjnej w prawidłowym 

funkcjonowaniu naszego systemu im-
munologicznego. Szacuje się, że około 
80 – 85 % naszej odporności znajduje 
się w ścianach jelit. System nie może 
funkcjonować bez prawidłowego  
i ciągłego zaopatrzenia w substancje 
odżywcze. Pacjenci z zespołem GAPS 
z uwagi na upośledzone wchłanianie  
i trawienie mają duży niedobór skład-
ników pokarmowych, a także są na-
rażeni na działanie ogromnych ilości 
substancji toksycznych, które mają 
bezpośredni wpływ na osłabienie 
odporności. Podsumowując: ścianki 
układu  pokarmowego z nieprawidło-
wą florą bakteryjną stają się uszko-
dzone i przepuszczalne. Stały napływ 
bakterii i niestrawionego pokarmu 
przenika przez uszkodzoną śluzów-
kę jelit. Z tym wszystkim musi pora-
dzić sobie system immunologiczny, 
jednocześnie będąc niedożywionym, 
upośledzonym, niezrównoważonym  
i zanieczyszczonym. c.d.n.
Zachęcam do pogłębienia tematu.  
W kolejnym numerze: „Co może 
uszkodzić florę jelitową”. 

GAPS - SYSTEM IMMUNOLOGICZNY

napisano już wiele książek. Mnóstwo 
domowych spiżarni zaopatrzonych 
jest w zdrowy i pyszny miód, który 
jest nieoceniony podczas przeziębień  
i antybiotykoterapii. Niezwykle istot-
ne jest, aby miód był nabywany ze 
sprawdzonego źródła, czyli najlepiej 
bezpośrednio od pszczelarza. Unikaj-
my miodów importowanych, które 
najczęściej są mieszaninami miodów 
o niewiadomej jakości i jeszcze bar-
dziej niewiadomym pochodzeniu.

Zbieraczki przynoszą do ula nie 
tylko nektar, ale również pyłek 

kwiatowy. Przynoszą go w postaci tzw. 
obnóży, czyli  gródek, które formują 
na swoich tylnych kończynach. Obnó-
ża trafiają do komórek plastrów, gdzie 
są przez pszczoły ubijane główkami 
i zalewane miodem. W komórkach, 
pyłek przechodzi fermentację mleko-
wą, w wyniku której powstaje z niego 
pierzga, którą pszczoły wykorzystu-
ją do karmienia kolejnych pokoleń 
robotnic. Dla ludzi ma ona wyższą 
wartość spożywczą niż pyłek, bo jest 
lepiej przyswajalna i ma bogatszy 
skład chemiczny. Zawiera dużo biał-
ka, witamin, składników mineralnych 

oraz substancji biotycznych. Zarówno 
pyłek jak i pierzgę wykorzystujemy 
wspomagająco w leczeniu m.in. ane-
mii, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego 
i chorób nowotworowych.  Substancje 
te odpowiednio stosowane mają dzia-
łanie antyalergiczne, antydepresyjne, 
przeciwmiażdżycowe jak również re-
gulujące trawienie. Wszystkich zalet 
pyłku i pierzgi nie sposób w skrócie 
opisać.

Pszczoły miodne dostarczają 
nam jeszcze jednej niezwykłej 

substancji – kitu pszczelego zwanego 
propolisem. Propolis jest lepką, ży-
wiczną substancją o barwie brunatnej 
lub lekko zielonkawej. Propolis wy-
twarzany jest przez pszczoły głównie 
z substancji żywicznych zebranych 
z pączków niektórych drzew. Młode 
pączki drzew pokryte są balsamem 
chroniącym je przed bakteriami,  
roztoczami, grzybami. Pszczoły do-
skonale wykorzystują właściwości 
bakteriobójcze i bakteriostatyczne 
propolisu. Używają go do pokrywa-
nia nim wszelkich elementów we-
wnętrznych ula oraz uszczelniania 
gniazda. Czynią tak, aby zabezpieczyć  

rodzinę pszczelą przed różnego 
rodzaju bakteriami, zakażeniami, 
pleśniami i innymi niebezpiecznymi 
mikroorganizmami. My też nauczy-
liśmy się korzystać z dobrodziejstwa 
propolisu. Od lat znamy jego wła-
ściwości bakteriostatyczne, bakte-
riobójcze, grzybobójcze, odkażające  
i przeciwwirusowe. Cenimy jego dzia-
łanie przeciwzakrzepowe i przeciwza-
wałowe, przeciwzapalne  jak również 
pobudzające regenerację tkanek i go-
jenie ran oraz wrzodów. Niejednemu 
propolis pomógł wyleczyć się z anginy 
nawracającej nawet kilka razy w roku. 
Propolis dobrze rozpuszcza się w al-
koholu etylowym, dzięki czemu mo-
żemy dość łatwo sporządzać lecznicze 
ekstrakty. Każda domowa apteka po-
winna posiadać proste w wykonaniu 
leki z propolisu. Najczęściej używany 
i najprostszy do wykonania jest 10% 
wyciąg wykonany na 70% alkoholu.

Oprócz miodu, pyłku, pierzgi  
i propolisu pszczoły dają nam 

jeszcze wosk, mleczko i jad pszczeli 
wykorzystywane głównie w kosme-
tyce i medycynie, ale to już temat na 
osobny artykuł.         

Konrad Ładnowski 

Agata Sibilska
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Młode Mamy

Obecni dorośli w większości przy- 
 padków pamiętają ze swojego 

dzieciństwa takie zadania i obowiązki 
jak: sprzątnięcie łazienki, z której ko-
rzystali wszyscy, pójście do sklepu po 
jakiś produkt, bo mama kazała, przy-
niesienie zakupów, wyrzucenie śmie-
ci, wykonanie pracy wokół domu itd. 
Nie było w tym ani niczego dziwnego, 
ani bulwersującego. Nikogo nie gor-
szył fakt, że dziecko musi coś zrobić.  
A dziś? Czy współczesne dzieci anga-
żują się w życie rodzinne w podobny 
sposób jak kiedyś? Czy w ogóle się  
w nie angażują i czy my dorośli po-
zwalamy im na to?

Problemy z jakimi coraz częściej 
 przychodzą 

rodzice do gabi-
netów psycho-
logów jedynie 
p ot w i e rd z aj ą 
to, co staje się 
coraz bardziej 
p o w s z e c h n e .  
W toku wielu 
rozmów o wy-
chow y w an iu , 
n a j l e p s z y c h 
m e t o d a c h  
i skutecznych 
n a r z ę d z i a c h 
p o j a w i a 
się podejrzenie, że współczes- 
ny styl wychowywania odziera dzieci  
z samodzielności. Specjaliści biją na 
alarm, obawiając się długotermino-
wych konsekwencji takiego sposobu. 

Przeprowadza się liczne badania,  
 z których najczęściej wyłania się 

obraz dziecka wyręczanego przez swo-
ją mamę i tatę. Jedno z takich badań 
wykazało, że 92 proc. dzieci w wieku 
11-16 lat nigdy nie zrobiło żadnych 
zakupów dla domu - ani spożywczych, 
ani jakichkolwiek innych.

Co roku adaptując trzylatki do 
 funkcjonowania w przedszkolu 

z przerażeniem obserwujemy, że rok 
w rok, pojawia się coraz to liczniejsza 
grupa maluszków, która stale nosi pie-
luchę, ssie smoczek, pije z butelki, nie 
potrafi siedzieć przy stole kiedy ma 
zjeść posiłek, nie je samodzielnie… 
i tak dalej. To nie są szczęśliwe dzieci. 
Zazwyczaj to bardzo pogubione i zlęk-
nione maluchy, które kompletnie nie 
wiedzą co robić. Nie wiedzą, bo nigdy 
wiedzieć nie musiały! Zawsze ktoś to 
zrobił za nie.

J uż słyszę, jak niektórzy dorośli mó- 
 wią: „Ale małe dziecko to co inne-

go. Trzeba pomóc. Wielu rzeczy nie 
umie, ale ma czas i się nauczy. Doro-
śnie. Przyjdzie odpowiednia pora…” 

i tak bez końca. Tymczasem badania 
są jednoznaczne. Wynika z nich, że 
ponad 3/4 nastolatków w wieku 11-16 
lat nigdy nie włożyło prania do pral-
ki. Wielu rodzicom nawet nie przyj-
dzie do głowy, że mogliby mieć takie 
wymagania wobec swojego dziecka. 
A włączenie pralki czy późniejsze 
rozwieszenie prania to już zadanie 
przerastające możliwości młodzieńca! 
Współczesne dziecko nie zastanawia 
się, skąd w szufladzie jego komody 
biorą się świeże, poskładane ubra-
nia - poprostu pojawiają się tam i już.  
Czary…

Ponad 32 proc. maluchów nigdy nie 
 wspięło się na drzewo, bo prze-

cież to niebezpieczne. Można zedrzeć 
skórę z kolana. Mało tego. Spora część 
dzieci chroniona jest przed zabawami 
w berka czy nadmiernym bieganiem 
po placu zabaw. Dlaczego? Przecież 
może się spocić, przeziębić, przewró-
cić i potłuc… niebezpieczeństw czyha 
wiele.

Współczesne dzieci mają proble- 
 my z bardzo podstawowymi 

umiejętnościami. Maluchy nie po-
trafią się same ubierać, myć, spać, 
korzystać z toalety. Starsze dzieci nie 
potrafią wykonywać podstawowych 
obowiązków jak sprzątanie, odkurza-

nie, mycie pod-
łogi. Niektóre 
mają problem  
z samodziel-
nym uczeniem 
się. Ale za to 
w i ę k s z o ś ć  
z nich to świetni 
komputerowcy 
i znawcy seriali 
telewizyjnych 
oraz portali in-
ternetowych!

Czy przy- 
 padkiem 

dorośli nie po-
gubili się? Rozumiem chęć  usłania 
dziecku życia różami. Stawiania go 
na piedestale i sprawiania wszystkie-
go, byleby tylko było ono szczęśliwe  
i zadowolone. Życie jednak to nie 
tylko przyjemności. Samoocena, po-
czucie własnej wartości, pewność 
siebie, wiara we własne możliwości 
nie bierze się z przyjemności i wszyst-
kiego co zostanie nam podsunięte. 
Przeciwnie, tego typu cechy kształ-
tują się przede wszystkim w oparciu 
o zmagania, trudności i frustracje,  
z jakimi przychodzi się mierzyć i po-
konywać. Nic tak nie cieszy dziecka 

Uczmy samodzielności…

Rodzice pragną wychować swoje dzieci na samodzielne, pewne siebie, otwarte, 
pokonujące z łatwością przeszkody… generalnie radzące sobie z przeciwnościami 
losu i codziennością. Wydawałoby się, że pragnienie to jest dość naturalne  
i ludzkie. Jakie jest dzisiejsze dziecko?
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Karol Józef Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 
  roku, jako najmłodszy syn Karola i Emilii. Lolek, bo tak 

był nazywany w domu, miał starszego o 14 lat brata Edmun-
da oraz siostrę Olgę, która żyła tylko 16 godzin. Był bardzo 
zdolnym i pracowitym chłopcem. Dobrze się uczył i dostawał 
najlepsze stopnie, ale nie był kujonem i nie zadzierał nosa. 
Kiedy Lolek miał 9 lat zmarła jego matka, a 3 lata później 
brat Edmund. Od tego czasu ojciec był mu matką i ojcem,  
a przede wszystkim największym jego przyjacielem. Razem 
czytali Biblię, odmawiali różaniec, grali w piłkę, czytali książ-
ki, wyjeżdżali w góry i jeździli na nartach. W drodze do szkoły 
wstępował na chwilę do kościoła, modlił się przed posiłkiem 
i po nim. Często przystępował do komunii oraz oddawał się 
głębokiej modlitwie. 

Po zdaniu matury Karol rozpoczął studia polonistyczne, ale 
 przez wojnę, musiał je zakończyć. Podjął pracę jako pra-

cownik fizyczny, najpierw w zakładach chemicznych, później 
w kamieniołomie, a na koniec w oczyszczalni wody. 

Jesienią w 1941 roku Karol razem z przyjaciółmi zało- 
 żył teatr, pisał wiersze. Pozostawił to jednak i po-

stanowił wstąpić do seminarium. W 1946 r. Karol  
Wojtyła został wyświęcony na księdza. Jako wikary szcze-
gólnie dużo czasu spędzał z młodymi ludźmi. Zaraził ich 
miłością do teatru, wspólnie wyjeżdżali na spływy kajakowe  
i biwaki w góry. Młodzi ludzie nazywali go „wujkiem”, a on 
odprawiał Msze Święte i rozmawiał z nimi o codziennych pro-
blemach. 

Kiedy został biskupem przyjął hasło przewodnie Totus Tuus (łac. Cały Twój). Kierował to do Matki Chrystusa. Karol 
  Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku i przybrał imię Jana Pawła II. Był nazywany papieżem 

– pielgrzymem, ze względu na dużą ilość pielgrzymek na całym świecie. 

Zmarł 2 kwietnia 2004 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Został ogłoszony 
  świętym 27 kwietnia 2014 w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 

jak osiągnięty sukces. Biegający po 
domu maluch, który podskakuje z ra-
dości, bo właśnie przed chwilą udało 
mu się zapiąć własnymi rączkami gu-
ziki w sweterku, dumny uczeń, który 
wrócił ze sklepu i przyniósł mamie 
potrzebne produkty, gimnazjalista, 
który zadowolony z siebie wie, że po-
trafi sam sobie przygotować posiłek 
- to powinny być obrazy wypełniają-
ce codzienne życie. To sytuacje, któ-
re powinny cieszyć i napawać dumą 
rodziców. Dumą i przede wszystkim 
spokojem – bo to dowód na to, że 
moje dziecko zwyczajnie da sobie radę 
w życiu!

Dorośli powinni wiedzieć, 
 że wyręczając swoje dzieci  

zdecydowanie wyrządzają im krzyw-
dę. Nadopiekuńczością pozbawiają 
dziecko szansy samodzielnego rozwią-
zywania własnych trudności, uczenia 
się, czym jest konsekwencja i odpo-
wiedzialność. Odbierają im poczucie 
sprawstwa, ale także pewność siebie 
i wiarę we własne możliwości. Mało 
tego. Nadopiekuńczy rodzic obcią-
ża nadmiernie samego siebie – chcąc 
ofiarować dziecku wszystko, musi za-
gwarantować sobie znacznie więcej 
czasu, by móc to zrobić za dziecko.

Dorośli zapominają, że nado- 
piekuńczość to nie tylko brak  

samodzielności, obniżona samooce-
na czy zaburzony obraz siebie. To 
także postawa zwiększająca ryzyko  

rozwijania się zaburzeń lękowych czy 
nerwicowych. Brzmi strasznie? Być 
może. Należy jednak pamiętać, że 
nauka, również podstawowych i pro-
stych czynności, to proces. Wymaga 
czasu i wielu powtarzających się prób.

Zatem szanowni dorośli i kochani 
 rodzice: kochajcie swoje dzieci 

bardzo. Tak bardzo, byście mieli od-
wagę od nich wymagać i oczekiwać. 
Bo kochać to nie tylko rozpieszczać. 
To przede wszystkim wymagać. 

Mama Monika

Mamo, Tato przeczytaj mi to...

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
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Fot. Święty Jan Paweł II

Katarzyna Podbielska
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TERESKA I KAZIO

Dla dzieci

Cześć, to ja, Kazio. Od naszego 
 ostatniego spotkania tyle się 

działo, że naprawdę nie wiem od cze-
go zacząć. Tereska mi podpowiada, 
żeby zacząć od początku, ale ja chyba 
nie wytrzymam i zacznę od końca. No 
więc, nareszcie jestem starszym bra-
tem. Urodziła się moja siostra, nazy-
wa się Klara, jest już z nami w domu 
i jest taka śliczna i naprawdę malutka. 
No więc już się wam pochwaliłem, to 
mogę opowiedzieć od początku jak to 
było.

Już od jakichś dwóch tygodni co 
 dziennie pytałem mamę, kiedy się 

dzidziuś urodzi. Mamy brzuch był już 
naprawdę duży i wszystko było goto-
we dla dzidziusia – pokój, łóżeczko, 
wanienka i pieluszki. Mama mi za-
wsze odpowiadała, że to już naprawdę 
niedługo, może kilka dni. Ja już sobie 
układałem w głowie plan, jak to pew-
nego dnia pójdę do szkoły, a jak wrócę 
to będę miał niespodziankę, albo jak 
pójdę spać, i jak rano wstanę, będę 
miał siostrzyczkę. Mama się śmiała 
z tych moich planów i z tajemniczą 
miną mówiła, że nigdy nie wiadomo 
jak to będzie. Jednak na wszelki wy-
padek umówiła się z ciocią i babcią, 
żeby się mną zajęły, jak mama będzie 
w szpitalu.

No i kilka dni temu się wszystko 
 zaczęło, ale nie tak jak to so-

bie zaplanowałem, tylko normalnie  
w piątek wieczorem. Siedzieliśmy so-
bie z mamą sami w domu i odrabia-
liśmy lekcje, to znaczy ja odrabiałem, 
a mama mnie pilnowała, żebym nie 
wychodził za linie. Tata poszedł do 
kościoła na Mszę Świętą i różaniec. 
Wieczór był cichy i spokojny i nigdy 
bym nie pomyślał, że to już. Mama 
też się chyba nie spodziewała, bo była 
bardzo wesoła i ani trochę się nie de-
nerwowała. Nagle jednak zmieniła się 
na twarzy, kazała mi przestać odrabiać 

lekcje i iść do swojego poko-
ju. Sama szybko zaczęła się 

krzątać po domu, zbierać 
do torby jakieś ubrania, 
ręcznik i przybory toale-

towe. Wiedziałem, że w tej 
torbie są ubranka i rzeczy dla 

dzidziusia do szpitala. No i się 
strasznie przestraszyłem, że je-
stem sam i to ja będę musiał 
mamę zawieść do szpitala i że 

ja przecież nie umiem prowadzić sa-
mochodu. Mama się na to roześmia-
ła, ale zaraz stanowczo kazała mi już 
iść do siebie. Powiedziała też, żebym 
się nie martwił i że poczeka z tym 
jechaniem do szpitala jak tata wróci  
z kościoła. Siedziałem w swoim pokoju  
i przez moją głowę przelatywało tysią-
ce myśli. Byłem przestraszony i jed-
nocześnie bardzo podekscytowany. 
Cieszyłem się i byłem trochę zdener-
wowany jednocześnie.

Tata, gdy wrócił z kościoła, wszedł  
 do domu i zaraz wyszedł. Za chwi-

lę razem z tatą przyszła babcia. Tata był 
zdenerwowany i co chwilę pytał, czy 
wszystko co potrzebne już zapakowa-
ne. Potem ostrożnie mama wsiadła do 
samochodu i powiedziała mi, żebym 
był grzeczny i słuchał się babci i cioci.  
Z babcią poszedłem potem do domu 
Tereski i tej nocy miałem tam 
zostać. Ciocia położyła 
mnie spać na takim roz-
kładanym materacu  
w pokoju Tereski, ale 
jakoś nie mogli-
śmy zasnąć. Leże-
liśmy z Tereską  
w ciemnym po-
koju i cichutko 
rozmawialiśmy. 
Potem Tereska 
zasnęła, a ja 
jeszcze długo 
patrzyłem się  
w sufit i myśla-
łem jaki też to 
będzie ten nasz 
dzidziuś. Już pra-
wie zasnąłem, kiedy 
nagle usłyszałem, jak 
jakiś samochód podje-
chał pod dom, wstałem 
cicho i wyjrzałem przez okno  
– to był mój tata. Przyjechał sam, 
bez mamy. Zerwałem się i zbiegłem 

na dół. Ciocia i wujek jeszcze nie spali, 
tylko siedzieli w kuchni i rozmawia-
li. Gdy wszedł mój tata, podbiegłem 
szybko do niego z pytaniem, gdzie 
jest mama. Tata wziął mnie w ramio-
na, okręcił kilka razy w kółko i po-
wiedział, że mama oczywiście została  
w szpitalu i że mam małą siostrzycz-
kę śliczną i zdrową oraz że jak teraz 
szybko pójdę spać to jutro rano poja-
dę z tatą do szpitala i zobaczę mamę 
i małą Klarcię. Następnego dnia poje-
chaliśmy z tatą i z babcią do szpitala, 
ale wcale nie zobaczyłem dzidziusia, 
bo takich dzieci jak ja na oddział nie 
wpuszczają i musiałem zostać z babcią 
na korytarzu. Byłem zły i tata na po-
ciechę wziął mnie na pizzę i spędził ze 
mną cały dzień. Już mi nie było smut-
no, bo następnego dnia tata przywiózł 
mamę i Klarę do domu i już cały czas 
mogę z nimi być.

Tu muszę skończyć moją historię,   
 bo zaraz bym zaczął opowiadać 

jaka ta moja siostrzyczka jest słodka 
i w ogóle, ale Tereska mówi, że jak 
zaczynam o niej mówić, to nie mogę 
przestać, a kończy się już kartka więc 
i ja kończę.

Szczęśliwy starszy brat Kazio
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jedziemy na Euro 2016! To jest  
 fakt! To jest rzeczywistość! Pol-

ska reprezentacja pokonała w ostat-
nim meczu eliminacyjnym Irlandię 
i zakwalifikowała się na turniej we 
Francji. Podopieczni Adama Nawał-
ki zagrali najlepszy mecz w trakcie 
długiej kampanii i po golach Grze-
gorza Krychowiaka oraz Roberta 
Lewandowskiego zameldowali nas  
w gronie najlepszych dwudziestu 
czterech drużyn Starego Kontynentu

Gdy w 90 minucie meczu turecki 
 sędzia pokazał, że spotkanie zo-

stanie przedłużone aż o pięć minut, 
na Stadionie Narodowym nikt już nie 
siedział. 300 sekund nerwów i błagań 
wznoszonych ku niebiosom, by jedno 
z dziesiątek rozpaczliwych dośrod-
kowań Irlandczyków nie zmieniło się  
w głupio straconą bramkę, która ska-
zywałaby nas na listopadowe baraże. 
W końcu jednak, chociaż wydawa-
ło się to trwać wieczność, zabrzmiał 
ostatni gwizdek, a piłkarze i kibice 
rzucili się sobie w ramiona. W powie-
trze poleciało biało-czerwone konfet-
ti, a na murawę z euforią wpadł cały 
sztab kadry z asystentami, lekarzami, 
masażystami i przede wszystkim z se-
lekcjonerem Adamem Nawałką.

Droga na Euro niewątpliwie była 
 kręta i wyboista. Drużyna jak 

to u nas bywa, rodziła się w bólach. 
Przed startem eliminacji w ocenie 
naszych szans na awans wyczuwalny 
był optymizm, ale bardzo stonowany. 
Nowy trener kadry, choć powszechnie 
znany, pozostawał wielką niewiado-
mą, czy podoła odbudowie drużyny 
po nieudanych dla kadry eliminacjach 
do mundialu w Brazylii i jeszcze wcze-
śniejszym Euro 2012. Piłkarze, którzy 
zaczynali grać w coraz lepszych eu-
ropejskich klubach i wyrabiali sobie 
tam coraz lepszą markę w kadrze nie 
stanowili kolektywu. Ciągle z tyłu gło-
wy mieli wcześniejsze niepowodzenia  

w koszulce z orzełkiem na piersi.  
Robert Lewandowski w reprezentacji 
był cieniem piłkarza, którego, na co 
dzień w drużynie klubowej podziwia-
ły i oklaskiwały całe Niemcy.

Przełomowym momentem w tych 
 eliminacjach była niewątpliwie 

październikowa wygrana ze świe-
żo koronowanymi Mistrzami Świata 
– Niemcami. Gra Polaków nie była 
porywająca, ale pokonanie drużyny 
z najwyższej światowej półki dało im 
duży pozytywny impuls rozwojowy. 
Prawdziwym liderem reprezentacji 
stał się wspomniany Lewandowski, 
nie tylko za sprawą przejęcia kapi-
tańskiej opaski, ale dzięki temu, że  
w końcu zaczął strzelać dla reprezenta-
cji bramki w ważnych meczach z silny-
mi rywalami. W całych eliminacjach 
strzelił ich aż 13, zapewniając sobie 
tym samym koronę króla strzelców. 
Nasza reprezentacja z 31 bramkami 
została również najbardziej skuteczną 
drużyną eliminacji. Duża w tym za-
sługa Arkadiusza Milika, który oprócz 
strzelonych bramek zaliczył również 
osiem asyst i wygrał tę klasyfikację. 
Naszym największym mankamentem 
w walce o przepustki do Francji była 
niewątpliwie gra obronna. Dziesięć 
straconych  bramek w eliminacjach to 
ani mało ani dużo, ale naprawdę kilka 
z nich rywale strzelili nam zbyt łatwo. 
To wszystko nie przeszkodziło lidero-
wi naszej formacji obronnej, Kamilo-
wi Glikowi, znaleźć się w najlepszej 
jedenastce eliminacji, opublikowanej 
przez UEFA. Dodając do tego postać 
Grzegorza Krychowiaka, który na po-
zycji defensywnego pomocnika zagrał 
pełne 90 minut we wszystkich spo-
tkaniach eliminacji. Kłopoty trenera 
na pozycji bramkarza widać gołym 
okiem. Kadra posiada bardzo silny 
kręgosłup drużyny, na bazie którego 
przy zadawalającym poziomie po-
zostałych piłkarzy można budować 

silną liczącą się w Europie reprezen-
tację. Rewolucji w kadrze trudno się  
spodziewać. Nawałka przywiązuje się 
do piłkarzy, których sprawdził i którzy 
go nie zawiedli.

Awans na Euro 2016 to niewąt- 
 pliwie duży sukces polskiej piłki  

i nie umniejsza go nawet fakt, że przy-
szłoroczny turniej po raz pierwszy zo-
stanie rozegrany w formule 24, a nie 
jak dotychczas 16-zespołowej, a co za 
tym idzie trochę łatwiej było się na 
niego zakwalifikować. Brak we Fran-
cji polskiej reprezentacji w sytuacji, 
gdy wystąpi tam niespełna połowa ze 
wszystkich europejskich krajów byłby 
dla naszej piłki prawdziwym gwoź-
dziem do trumny. Ciężko oczekiwać, 
że kibice po latach niepowodzeń po-
trafiliby przełknąć kolejną gorzką pi-
gułkę i na dobre nie odwrócić się od 
reprezentacji. 

Patrząc na końcowe rozstrzy- 
gnięcia eliminacji, widać wbrew  

pozorom, że awans na mistrzowski 
turniej nie był wcale zadaniem bła-
hym. We Francji zabraknie bowiem 
trzeciej drużyny ostatnich Mistrzostw 
Świata – Holandii, co niewątpliwie jest 
największą sensacją, ale i Mistrzów 
Europy z 2004 roku – Greków, czy sil-
nej kadrowo Serbii. Będzie za to sze-
reg reprezentacji, które jak najbardziej 
będą pozostawać w naszym zasięgu. 
Przy założeniu, że w grze biało–czer-
wonych w dalszym stopniu zauważal-
ny będzie progres, a trener Nawałka 
podczas selekcji postawi na odpo-
wiednich zawodników jak to było 
do tej pory, możemy z optymizmem  
patrzeć w przyszłość. I liczyć, że na 
francuskich boiskach zagramy o choć 
trochę więcej niż jak to już ostatnimi 
laty bywało w meczu otwarcia, w meczu  
o wszystko i w meczu o honor.

Marcin Przyborowski
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W krzywym zwierciadle

Nasz Chleb

Ile rolnik się natrudzi

dla kawałka kromki chleba

ile zboża się nazbiera

taka w kraju jest potrzeba

Chlebem w Polsce człowiek żyje

wita wielkie delegacje

kiedy ciemność go okryje

to spożywa na kolacje

Bierzesz bochen w ręce drogie

i zaznaczasz znakiem krzyża

i doczekać się nie możesz

bo wieczerza już się zbliża

Kroisz chleb swój w kromki małe

i smarujesz czym potrzeba

życie w Polsce jest wspaniałe

nie brakuje nam już chleba.

Stanisław Cacko

Boski Lewandowski !

Repezentacjo! Dumo nasza. Pod wodzą Adama.
Odmieniona, skuteczna. Przed nim to był dramat

Teraz wszyscy chwalą kadrę i trenera.
Robert po boisku biega jak pantera

Znów cały Grzebowilk, okoliczne wioski
Podczas meczu krzyczą brawo Lewandowski.

Robert na boisku pozycje wciąż zmienia
Jest po prostu szybszy od własnego cienia.

Wszędzie jest go pełno. Wbiega w pole karne
Wysiłek obrońców znów poszedł na marne.

Właśnie strzelił gola. Oszukał obronę
Pobiegł na trybuny ucałował żonę.

Powiedział komplement do uszka swej żony
W przerwie szybko prysznic choć nie był spocony

W szatni sam prezydent Roberta powitał
Pochwalił też Anię. Super z niej kobita.

Wyszli na murawę. Sędzia znów zaczyna 
Teraz w Grzebowilku spdała sprzedaż wina.

A w drugiej połowie Robert znów szaleje
Strzelił piękną bramkę. Boże co się dzieje.

W końcu koniec meczu. Spełnione marzenie
Triumf reprezentacji, która wyszła z cienia

Nazajutrz afera. Rzecz niespotykana
Robert pił alkohol. Robert pił szampana.

Boniek o Robercie to dobry koleszka
Robert tego nie chciał po prostu miał peszka

Nie będzie komisji oto moje wnioski
W takim dniu ma prawo nawet Lewandowski.

Sławomir Gozdołek



32

DRÓŻKA NR 25 listopad 2015 Fotokonkurs

Miesięcznik Dróżka: 
Redaktor naczelny: Mariusz Zgódka
Wydawca: Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Grzebowilka i Parafia pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Grzebowilku.
Druk: ACAD Druk Cyfrowy
Autorzy: E.B., Jolanta Całka, Stanisław Cacko, Katarzyna Deklerck, Angelika Dziugieł, Grzegorz Dziugieł, Danuta Gałązka, Stanisław Gałązka, Tadeusz Gnoiński, Sławomir 
Gozdołek, Antonina Głowacka, Paulina Grzegrzółka, Elżbieta Jurkowska, Aleksander Kot, Monika Krasna, Irena Krupa, Jerzy Krupa, Konrad Ładnowski, Ewa Makuch, Maciej 
Makuch, Monika Nosal - Łysiak, Wojciech Grzegorz Łojek, Ryszard Łubkowski, Katarzyna Podbielska, Marcin Przyborowski, SiR, Agata Sibilska, Weronika Sobierajska, M. 
Sroka, Emilia Szydłowska, Maria Śmiech, Monika Zgódka.
Redakcja techniczna: Emilia Bąk, Katarzyna Deklerck, Michał Deklerck, Angelika Dziugieł, Zuzanna Dróżdż, Katarzyna Kościk, Łukasz Malinowski, Ewa Makuch, Justyna 
Rokicka, Olga Szydłowska, Monika Zgódka.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk 
materiałów w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów, nie jest możliwy bez zgody Wydawcy.
Adres: ul. Mazowiecka 45, 05-332 Grzebowilk, e-mail: drozka.redakcja@gmail.com, teksty : drozka@figowiec.net

Temat numeru
„Wszyscy Święci”
Drodzy czytelnicy Dróżki w poprzednim numerze ogłosiliśmy konkurs fotograficzny, zapraszając Was do nadsyłania zdjęć 
na temat „Wszyscy Święci” . Prezentujemy wybrane zdjęcia , które zostały wysłane na adres redakcji. 

W następnym numerze Dróżki wybierzemy najciekawsze zdjęcia w temacie „Zima na wesoło”. Przypominamy, że kon-
kurs skierowany jest nie tylko dla profesjonalistów, ale i wszystkich pasjonatów fotografii, którzy mają ochotę zmierzyć 
się z swoistym wyzwaniem fotograficznym. Zdjęcia prosimy wysyłać do dnia 15.12.2015 na adres drozka@figowiec.net  
Wybrane przez redakcję zdjęcia, zamieścimy na łamach Dróżki, a także na naszej stronie - www.figowiec.net.

Informujemy, iż nadesłanie zdjęć jako prac konkursowych jest równoznaczne, z wyraże-
niem zgody autorów na ich publikację i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich  
danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,  
Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
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