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itamy w kolejnym wydaniu Dróżki. Cieszymy się, że ponownie będziemy gościć w Państwa domach. Przed nami kolejne Święta Bożego
Narodzenia. Wprawdzie specjaliści od reklamy chcą zakodować w nas skojarzenie: „Boże Narodzenie” to „czas zakupów”. Pomimo tego, że są również tacy,
którzy chętnie świętują, ale robią wszystko, by przemilczeć przyczynę owego
świętowania. Choć dziś robi się wiele, by zniszczyć religijny wymiar tych świąt,
nie powinniśmy temu ulegać. Niech dla nas podstawową treścią jest radość
z narodzenia Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.
Boże Narodzenie niech będzie czasem spotkania z Chrystusem, które dokonuje się we wspólnocie z drugim człowiekiem, zwłaszcza w rodzinie.
en niesłychany nastrój, kolacja wigilijna, wspólny śpiew kolęd, łamanie się
opłatkiem, Pasterka. Radość z tego, iż możemy być razem, poczuć ciepło
domowego ogniska, wypowiedzieć życzenia płynące z głębi serca. Czyż to nie
piękne? Starajmy się przeżywać ten czas w duchu wiary, polskiej tradycji, nie
zapominajmy o ludziach potrzebujących naszego wsparcia, a klimat wzajemnej życzliwości i dobra wnośmy dalej w nasze codzienne życie.
tych dniach będziemy pochylać się nad betlejemskim żłóbkiem, przenosząc się niejako do tej „cichej nocy”, gdzie w ubogiej stajence narodził
się Jezus Chrystus. Kolejny raz postawmy sobie pytanie i zechciejmy na nie
odpowiedzieć, czy Nowonarodzone Dziecię znajdzie miejsce w moim życiu ?
obecnym świątecznym numerze naszego pisma poświęcamy dużo
miejsca Uroczystości konsekracji ołtarza Pańskiego, rekonsekracji kościoła i rekonstruowanej nadstawy ołtarza w Siennicy. To także numer „jubileuszy”, znajdziecie państwo artykuły; o uroczystości 100-lecia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Starogrodzie, a także o czwartych „urodzinach Dróżki”.
pecjalnie na to świąteczne wydanie Dróżki przygotowaliśmy dla Was śpiewnik „Kolędujmy razem! Kolędy i pastorałki”, który przekazujemy Wam
w postaci dodatku do pisma.
ak zawsze nie zabraknie stałych działów naszego pisma, w których chcemy poruszać istotne dla nas tematy życia duchowego i społecznego.
					
Życzymy przyjemnej lektury
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Rada Rodziców
Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
zaprasza na

BAL KARNAWAŁOWY
6 lutego 2016r. godz. 20.00
GRA ZESPÓŁ

Koszt imprezy 250 zł od pary

LIVE

MENU:

cztery dania gorące, sałatki, przekąski, owoce i ciasta, zimne i gorące napoje

ZAPISY I WPŁATY
W SEKRETARIACIE SZKOŁY

tel.(25) 757 22 70
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Życiorys Świętej Siostry Faustyny - cz.V

P

od koniec pierwszego roku nowicjatu w życiu siostry Faustyny
rozpoczął się okres bardzo bolesnych
doświadczeń duchowych, określanych jako bierne noce. W Dzienniczku zanotowała: Pod koniec pierwszego roku
nowicjatu zaczęło się ściemniać
w duszy mojej. Nie czuję żadnej pociechy w modlitwie, rozmyślanie
przychodzi mi z wielkim wysiłkiem,
lęk zaczyna mnie ogarniać. Wchodzę głębiej w siebie i nic nie widzę
prócz wielkiej nędzy. Widzę także jasno wielką świętość Boga, nie śmiem
wznieść oczu do Niego, ale rzucam
się w proch pod stopy Jego i żebrzę
o miłosierdzie. Cokolwiek czytam,
nie rozumiem, rozmyślać nie mogę.
Zdaje mi się, że moja modlitwa jest
Bogu niemiła. Kiedy przystępuję do
sakramentów świętych, zdaje mi się,
że tym jeszcze więcej obrażam Boga.
Jednak spowiednik nie pozwolił mi
opuścić ani jednej Komunii świętej.
Dziwnie Bóg działał w duszy mojej.
Nie rozumiałam absolutnie nic z tego,
co do mnie mówił spowiednik. Proste
prawdy wiary stawały mi się niepojęte, dręczyła się dusza moja, nie znajdując nigdzie zadowolenia. W pewnej
chwili przyszła mi akurat taka silna
myśl, ze jestem od Boga odrzucona.
Ta straszna myśl przebiła duszę moją
na wskroś. W tym cierpieniu zaczęła
konać dusza moja. Chciałam umrzeć,
a nie mogłam.
tych bardzo bolesnych doświadczeniach Siostra Faustyna doznała pomocy nie tylko
ze strony spowiednika, ale przede
wszystkim od mistrzyni nowicjatu,
która poleciła, by zamiast długich
modlitw, wymagających większego
skupienia, odmawiała akty strzeliste
i w ten sposób poddawała się woli
Bożej. Tłumaczyła, że Bóg jest zawsze Ojcem, chociaż doświadcza,
a te doświadczenia mają przygotować
jej duszę do ścisłego zjednoczenia
z Nim. Siostra Faustyna tak wyznawała Jezusowi w Najświętszym Sakramencie: „Ufam słowom Twoim, boś
Ty jest prawda i żywot. Jezu, ufam Tobie, wbrew wszelkiej nadziei, wbrew
wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei.
Czyń ze mną, co chcesz, nie odstąpię
od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia”. Te doświadczenia były dla
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siostry Faustyny wielką szkołą wiary,
nadziei i miłości, szkołą dziecięcego
zaufania Bogu. Musiała jej wystarczyć
tylko ta prawda wiary, że Bóg jest taką
Miłością, która zawsze kocha swoje
dzieci. Nigdy nie zwątpiła w dobroć
i miłosierdzie Boga. „Choćbyś mnie
zabił, ja Ci ufać będę” – powtarzała za
biblijnym Hiobem.
ierwsze śluby zakonne złożyła
Siostra Faustyna 30 kwietnia 1928
roku. Uroczystości przewodniczył bp
Stanisław Rospond. Do klasztoru w
Krakowie-Łagiewnikach przyjechali rodzice Siostry Faustyny. Było to
ich pierwsze spotkanie od czasu wyjazdu na służbę do Łodzi. Zastali ją
bardzo radosną i szczęśliwą. Widzisz
tatuś – powiedziała do ojca, który tak stanowczo sprzeciwiał się jej
pójściu do klasztoru – Ten, któremu
ślubowałam, jest moim mężem i twoim zięciem. Taki argument i szczęście
dziecka przekonały rodziców i od tej pory
godzili się na jej życie w klasztorze.
o złożeniu pierwszych ślubów Siostra Faustyna przez parę miesięcy
pozostawała w Krakowie. W październiku 1928 roku w Zgromadzeniu odbyła się Kapituła Generalna, na
której urząd przełożonej powierzono
matce Michaeli Moraczewskiej, która,
jako przełożona klasztoru na Żytniej
w Warszawie przyjęła do Zgromadzenia Helenkę Kowalską i przez pierwsze miesiące postulatu była jej przełożoną. Od tego roku aż do śmierci
Siostry Faustyny była jej najwyższą
przełożoną, która decydowała nie
tylko o jej pracy i miejscu pobytu,
ale także uczestniczyła w misji, jaką
jej Bóg powierzył. Przez 18 lat kierowała życiem duchowym Zgromadzenia, którego ster, po objawieniach,
jakie miała Siostra Faustyna, oddała
w ręce Maryi, Matki Miłosierdzia
jako niebieskiej przełożonej generalnej. Cieszyła się ogromnym zaufaniem Siostry Faustyny, była dla niej
wielką pomocą w realizacji powołania i opatrznościową osobą w rozeznawaniu prorockiej misji.
araz po Kapitule, w październiku 1928 roku, m. Michaela przeznaczyła Siostrę Faustynę do pracy
w kuchni dla dziewcząt w domu generalnym przy ul. Żytniej. W życiu
Siostry Faustyny coraz częściej pojawiały się wewnętrzne głosy i wizje,
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których starała się unikać, bo nie miała stałego spowiednika, aby pomógł jej
w ich rozeznawaniu. Wśród nich były
i takie, które dotyczyły odprawiania
modlitw w intencji Ojczyzny czy zagrożonego miasta.
ewnego dnia – zanotowała
w Dzienniczku – powiedział mi
Jezus, że spuści karę na jedno miasto,
które jest najpiękniejsze w Ojczyźnie
naszej. Kara ta miała być taka, jaką
Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże
i dreszcz napełnił, przeszył mi serce.
Milczeniem modliłam się. Po chwili
powiedział mi Jezus: „Dziecię Moje,
łącz się ściśle w czasie ofiary ze mną
i ofiaruj Ojcu niebieskiemu krew
i rany moje na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez
przestanku przez całą Mszę świętą.
Czyń to przez siedem dni.” Siódmego dnia ujrzałam Jezusa w obłoku
jasnym i zaczęłam Go błagać o błogosławieństwo. Wtem rzekł Jezus:
„Dla ciebie błogosławię krajowi całemu” – i uczynił duży znak krzyża ręką
nad Ojczyzną naszą. Radość wielka
napełniła duszę moją widząc dobroć
Boga.
pierwszych latach junioratu,
czyli po pierwszej profesji zakonnej, Siostra Faustyna pracowała w wielu domach Zgromadzenia.
Na początku 1929 roku pojechała
do Wilna, potem wróciła na Żytnią
w Warszawie, by znów ją opuścić i
udać się do nowo powstającego domu
Zgromadzenia na Grochowie przy ul.
Hetmańskiej. Następnie pojechała do
Kiekrza koło Poznania, po czym w
grudniu 1929 roku wróciła znów na
Żytnią, ale nie na długo. Tak się układały okoliczności – tłumaczyła sytuację częstych przenosin przełożona
generalna m. Michaela Moraczewska – że Siostrę Faustynę trzeba było
często przesuwać na coraz to inne
placówki, tak, ze pracowała niemal
w każdym domu Zgromadzenia. I tak
po niedługim pobycie w Warszawie
przy ul. Żytniej i na Grochowie, znowu została przeniesiona do Płocka,
a stamtąd na krótki czas do Białej,
która jest kolonią rolną domu płockiego. Głównym jej zajęciem w Płocku, aż do chwili trzeciej probacji, była
praca w sklepie przy sprzedawaniu
pieczywa w miejscowej piekarni.
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(Opracowano na podstawie książki
s.M.Siepak "Dar Boga dla naszych czasów")
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Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia
„Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały
się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!”( Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2015)
Z Dekretu Arcybiskupa Henryka Hosera SAC :
(...) mocą udzielonej mi władzy ustanawiam niniejszym Dekretem, że
Drzwi Święte w Diecezji Warszawsko-Praskiej będą otwarte zarówno
w Bazylice katedralnej Świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika, jak i w Konkatedrze na Kamionku, która jest Sanktuarium Patronki
Diecezji, Matki Bożej Zwycięskiej.(...).
Poza Bazyliką katedralną i Konkatedrą, miejscami celebrowania Jubileuszu Miłosierdzia, w których – jako
kościołach stacyjnych Roku Świętego
– będzie można uzyskiwać odpusty,
ustanawiam:
Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej w parafii Narodzenia Najśw.
Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Pani Wielgoleskiej w parafii Matki
Bożej Różańcowej w Wielgolesie
Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy
w Mińsku Mazowieckim
Każdy wierny może uzyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami
(wyznanie grzechów w sakramencie
pokuty, przyjęcie Komunii Świętej,
modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
brak przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu – nawet powszedniego), jeżeli w ustanowionych miejscach będzie
uczestniczył w świętych czynnościach
i odmówi pobożnie Ojcze nasz i Wierzę (Wykaz Odpustów, 33 § 2).
W Bazylice katedralnej i Konkatedrze, gdzie zostaną otwarte Drzwi
Święte, odpust zupełny można będzie uzyskać każdego dnia, przez
cały czas trwania Jubileuszu Miłosierdzia. W pozostałych kościołach
stacyjnych odpust Roku Świętego
można będzie uzyskać w wyznaczone
dni specjalnych zgromadzeń liturgicznych, o których wierni zostaną
poinformowani w odpowiednim czasie (...).

4

R

ok Święty ma służyć życiu miłosierdziem, mówi Papież Franciszek, w Roku Jubileuszowym nie chodzi o to, by teoretycznie rozważać co to jest miłosierdzie i je
definiować, ale o to, by je prawdziwie przeżyć. W orędziu na Wielki Post, Franciszek
posługuje się obrazem Jezusa, który umywa nogi uczniom i bardzo mocno podkreśla,
że to nie jest tylko przykład: ot, jednorazowo Jezus dał nam przykład umywania nóg. Papież mówi, że chodzi o doświadczenie ciągłe i aktualne. Kiedy aktualnie doświadczamy
miłosierdzia, wtedy możemy się nim dzielić z innymi.
asłem Roku Miłosierdzia, zwołanego z okazji 50 rocznicy zakończenia ostatniego soboru, są słowa „Miłosierni jak Ojciec”. Rozpoczął się on otwarciem Drzwi Świętych
w bazylice św. Piotra, w dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia 2015 r., zakończy się
natomiast 20 listopada 2016 r., wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Drzwi Święte zostały także otwarte w trzech pozostałych bazylikach większych: św. Jana na
Lateranie, św. Pawła za Murami oraz św. Matki Bożej Większej. Obrzęd ten jest symbolem
otwarcia dla wszystkich wierzących przejścia w stronę zbawienia. Te cztery świątynie będą
głównymi miejscami obchodów Roku Świętego. Pierwszy rok jubileuszowy obchodzono
w 1300 roku. Przybyła wówczas do Rzymu ogromna jak na te czasy liczba pielgrzymów:
300 tys. wiernych odwiedziło Wieczne Miasto, aby uzyskać odpust zupełny. Początkowo
jubileusze miały być obchodzone co 100 lat, jednak później papieże postanowili je robić
co 50, a od 1475 r. Rok Święty ogłaszano już co 25 lat, tak by każde pokolenie mogło
w nim uczestniczyć. Zwoływano także nadzwyczajne Jubileusze Odkupienia, mierzone
od roku śmierci Jezusa na Krzyżu. Takim był Jubileusz w roku 1933 i w 1983 r. ogłoszony przez Jana Pawła II. Paweł VI w 1975 r. rozszerzył możliwość obchodzenia jubileuszu
na inne miasta oprócz Rzymu. Kontynuował to Jan Paweł II podczas Wielkiego Jubileuszu, kiedy to można było uzyskać odpust zupełny nie tylko w katedrach, ale w innych
kościołach wyznaczonych przez ordynariusza. Podobnie będzie podczas obecnego jubileuszu, który jest już 29 w historii Kościoła.
la Polski ten rok ma szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec
Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050 rocznicę
Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie
w Łagiewnikach znajduje się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ustanowione przez
Św. Jana Pawła II. Światowe Dni Młodzieży w Roku Miłosierdzia odbędą się w mieście,
które jest nazywane Stolicą Miłosierdzia Bożego. Młodzi przeżyją w Krakowie spotkanie
z Jezusem Miłosiernym i Jego apostołami: św. Janem Pawłem II i św. Faustyną. Koordynator przygotowań ŚDM bp Muskus stwierdza, że Papież pragnie złożyć w ręce
młodego
pokolenia Iskrę Bożego Miłosierdzia, by młodzi ją rozniecali
i sprawili, że zapłonie ogniem miłości. Dla Kościoła w Polsce Rok Miłosierdzia może stać się czasem odnowienia
„wyobraźni miłosierdzia”, o którą prosił na krakowskich Błoniach Św. Jan Paweł II. Będzie to niepowtarzalna okazja, by przypomnieć i jeszcze raz
uzmysłowić sobie wagę odpowiedzialności, jaką
powierzył nam święty Papież Jan Paweł II, gdy
w łagiewnickim sanktuarium zawierzał świat
Bożemu Miłosierdziu. Ta odpowiedzialność
jest naszym dziedzictwem i w obecnym czasie
powinniśmy szczególnie odpowiedzieć sobie na
pytanie, jak się z niej wywiązujemy, jakie miejsce
zajmuje Miłosierdzie w naszym życiu.
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więta była przepełniona żarliwym
zabieganiem o sprawy Świętej
Matki, jak nazywała Kościół. Wielkim dowodem oddania było jej
męczeństwo. Gdy znajomy Turek
w czasie dyskusji nastawał na nią, by
zmieniła wyznanie wiary, ze względu na niesprawiedliwe traktowanie
w chrześcijańskim domu wuja, gwałtownie odmówiła : „Jestem córką
Kościoła katolickiego, apostolskiego i rzymskiego, mam nadzieję, że
z Bożą pomocą wytrwam aż do śmierci w mojej religii, która jest jedyną
prawdziwą religią”. Wobec takiego
wyznania, muzułmanin rzucił się na
Miriam z zamiarem zabicia. Porzucona na ulicy, po podcięciu gardła,
przeżyła tylko dzięki cudownej opiece „zakonnicy w niebieskim”, w której
po latach rozpoznała Matkę Bożą.
awsze gorąco modliła się
o sprawy Kościoła, a Bóg za jej
przykładem pokazuje nam jak rozlewa łaskę w swym mistycznym ciele.
Dusze modlące się za Kościół wypraszają dla niego niewyobrażalne
dary. Mała Arabka dzięki łaskom
nadzwyczajnym widziała wydarzenia
oddalone od niej o setki kilometrów.
Widziała Sobór Watykański I, biskupów, którzy otoczeni złymi duchami, nie byli w stanie współpracować
z Papieżem Piusem IX. Pan w sposób
alegoryczny przedstawiał jej położenie Ojca Świętego i nakazał post, by
przez niego „usunęła kamienie z drogi, aby oni nie upadli”. Wspaniale jest
wiedzieć, że Bóg, aby wspomóc Kościół, przysyła im święte dusze. Podczas tego soboru, m.in. uchwalono
dogmat o nieomylności papieża. Nieprzypadkowo, wniosek o nim przyjęto
w dzień wspomnienia Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel, patronki
zakonu świętej Miriam. Miłość i oddanie dla Kościoła , Bóg wynagrodził
pokazując jej radosne przygotowania
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w niebie, do przyjęcia Piusa IX, który
umarł „śmiercią wybranego”. Widzi
także jak Bóg powołuje Gioacchino
Vincenzo Raphaelo Luigi Peccia na
Leona XIII . On jako najpokorniejszy, „odsuwa rękami dłonie Naszego Pana, lub raczej tę godność, a im
bardziej ją odsuwa, tym bardziej Bóg
przyciska swe dłonie do jego głowy”piękne i wymowne... Czy mając takie
przykłady zastanawiamy się czasem,
czy my modlimy się za Naszą Matkę?
Czy w ważnych chwilach dla Kościoła
np. podczas synodu, przez modlitwę
upraszamy wszelkich łask dla obradujących? Jesteśmy włączeni w Ciało Mistyczne Chrystusa i trudności
Kościoła są naszymi. Naśladując św.
Miriam módlmy się często o jedność
i ochronę od ataków złego.
an za przyczyną świętej przypomina Kościołowi o nabożeństwie
do Ducha Świętego. Miriam od najmłodszych lat zdaje się żyć Duchem
Świętym, co w późniejszych latach
nowicjatu potwierdza jej przełożona
mówiąc: „To drogie dziecko nie jest
w stanie tego ukryć – cechuje ją niezwykłe nabożeństwo do Ducha Świętego. Gdy mówi o Duchu Świętym,
to językiem płomiennym, a całe jej
ciało jakby jaśnieje”. Zawsze pokorna,
w każdej wątpliwości zwracała się
o pomoc do Ducha Świętego.
an przekazał jej swoją wolę, aby
w Kościele była szczególnie
czczona trzecia osoba Trójcy Świętej:
„Żarliwie pragnę, byś powiedziała,
że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę Św. o Duchu Świętym, uczczą mnie. Ktokolwiek taką Mszę odprawi lub będzie
w niej uczestniczył, będzie uczczony
przez samego Ducha Świętego, będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych, obudzi tych,
którzy śpią.” Wielokrotnie jeszcze o
tym jej przypominał. Oto jak bardzo

P

P

Źródło: www.karmel.pl

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą waszej
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba,
sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których
nie mozna wyrazić słowami." Rz 8,26

Fot. Ikona świetej Małej Arabki

Naszemu Panu zależy, byśmy nie
trwali w ciemnościach, ale oświeceni światłem z góry poznali Jezusa
i Jego wolę za sprawą Ducha Świętego!
Z tego powodu, w ikonografii Mała
Arabka przedstawiana jest jako „Oblubienica Ducha Świętego”. Naśladujmy ją oddając nasze niezrozumienia,
ograniczenia Duchowi Świętemu,
abyśmy jak Pan mówi : „Ktokolwiek
będzie wzywał Ducha Świętego, będzie mnie szukał i znajdzie mnie,
a znajdzie mnie przez Ducha Świętego, jego sumienie będzie delikatne jak
kwiat polny(…) w jego sercu będzie
pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu – nie umrze w ciemności, ale w pokoju”. Korzystajmy z tych
pouczeń jakie kieruje do nas Pan!
Żarliwie oddawajmy się Duchowi
Świętemu! Oto mała pomoc, modlitwa ułożona przez samą Miriam:
Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie.
Maryjo, Matko moja, spojrzyj na
mnie.
Z Jezusem błogosław mnie,
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiego złudzenia,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie!
Amen.
c.d.n
.
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l at Domu Dziennego
Pobytu dla Osób Starszych

D

zień 18 listopada 2015 roku
na długo zapisze się w pamięci Podopiecznych i Pracowników
Domu Dziennego Pobytu w Mińsku
Mazowieckim. W tym dniu bowiem
wspominamy męczeńską śmierć bł.
Karoliny Kózkówny, po drugie pamiętamy szczególnie o śp. Zofii Kalinowskiej (jest to data jej śmierci), która
ofiarowała budynek pod powstanie
tej placówki, ale przede wszystkim
w tym roku, właśnie tego dnia mija
dokładnie 20 lat od powstania naszego Domu Dziennego Pobytu dla
Osób Starszych. Na wspólne świętowanie licznie odpowiedzieli zaproszeni goście: Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser, Dyrektorzy
Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
ks. Dariusz Marczaki i ks. Andrzej Kowalski, proboszczowie mińskich parafii,
burmistrz miasta p. Marcin Jakubowski, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Pracownicy placówek Caritas, Darczyńcy oraz Przyjaciele Domu.

O

bchody jubileuszowe rozpoczęły
się uroczystą Mszą Świętą pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Hosera, ordynariusza Diecezji Warszawsko - Praskiej.
W skierowanej do zebranych homilii
wyraźnie zaznaczył rolę jaką odgrywają dzisiaj ludzie starsi, pokazał ich
wartość i godność. Podkreślił, że starość jest darem samego Boga.

N

astępnym punktem programu
były podziękowania dla tych
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
przez wiele lat wspierali i nadal wspierają dzieło Caritas. Nasi podopieczni
z tej okazji własnoręcznie wykonali
skromne upominki, które z wielką radością zostały ofiarowane Darczyńcom.

P

o uczcie dla ducha przyszła uczta
dla ciała i wszyscy udali się na
wspólny posiłek przygotowany przez
nasze panie kucharki. Następnie zebrani goście, dzięki uprzejmości pana
Franciszka Zwierzyńskiego, przyjaciela Domu, poznali historię pani Zofii
Kalinowskiej, kobiety niezwykle oddanej Bogu, apostołce miłosierdzia,

6

wrażliwej na potrzeby ludzi biednych,
z dobroci której został ofiarowany bu-

tylko odkryć… Ludzie starsi,
tak często zepchnięci na margines,
mogą i są nauczycielami życia. Każdy
z nich jest wyjątkowy, jest niewyobrażalnym darem dla każdego
z nas. Ich ciepło, prostota, uśmiech,
dobre słowo niejednokrotnie jest
jasnym
promieniem
Bożej
Obecności
w świecie.

N

Fot. Seniorzy na scenie

dynek, gdzie teraz mieści się Placówka.

W

końcu przyszedł czas na długo
oczekiwany punkt świętowania, czyli przedstawienie „Owieczka”.
Nasi Seniorzy długo przygotowywali
się do tego spektaklu, bardzo angażując się we wszelkie próby,z zapałem
ucząc się roli, pomagając przy tworzeniu dekoracji. Wielu z nich odkryło
swoje talenty aktorskie (szczególnie
w dziedzinie improwizacji ) i uwierzyło w to, że potrafi coś dać od siebie.
Pięknie było patrzeć jak z upływem
czasu stają się bardziej odważni i przekonani o własnej wartości. Spektakl
wypadł znakomicie, o czym mogą
zaświadczyć widzowie. Oprócz wielu
uśmiechów, artyści zebrali duże oklaski.

J

ubileusz zawsze skłania do refleksji. To czas zatrzymania nad tym co
było, ale i spojrzenia z nadzieją na to,
co będzie. Przede wszystkim pragniemy podziękować dobremu Bogu za
dzieło Caritas, za wszystkich Pracowników, Podopiecznych, Darczyńców,
Wolontariuszy, tych wszystkich, którzy są z nami modlitwą.

N

asz Dom żyje, bo żyją w nim
ludzie. Wiemy dla kogo tam jesteśmy, dla kogo pracujemy, komu
chcemy dawać całego siebie. Wiemy,
że jesień życia wcale nie musi być
szara, wręcz przeciwnie – ona mieni się całą paletą kolorów. Trzeba to

P

iech w tym
miejscu
popłyną
słowa
podziękowania
naszych Seniorów,
którzy chcieli się
podzielić tym, co
czują, co przeżywają. Jak pięknie
wyraziła to Pani
Janina Sprzątczak:

rzychodzimy tu już długi czas,
niektórzy z nas od samego początku i przychodzimy tu jak do domu.
Dla wielu z nas bowiem jest to drugi
dom… może nawet ten dom prawdziwy. Bo dom to nie budynek, ale ludzie.
Przychodząc tutaj spotykamy drugiego człowieka, możemy porozmawiać,
podyskutować, pośmiać się – po prostu być ze sobą. Czasem dowiemy się
czegoś ciekawego, coś obejrzymy, wyjedziemy gdzieś, zrobimy coś samodzielnie. Jednak przede wszystkim tutaj jest
spokojnie i bezpiecznie, dlatego będąc
tu uciekamy choć na chwilę od codziennych problemów i trudnych sytuacji życiowych.

J

esteśmy razem i jesteśmy jak rodzina, która się wspiera – modlimy się
za siebie, gdy kogoś spotka coś przykrego, pamiętamy o sobie nawzajem.
Akceptujemy siebie i potrafimy w każdym z nas zobaczyć to, co w nim piękne
i wartościowe. Nam nie potrzeba wiele. Obecność, dobre słowo, przytulenie,
rozmowa, wspólna modlitwa – to wystarczy. Przychodząc tutaj wszystko to
mamy – jak w prawdziwym domu.”

Z

djęcia i film z przedstawienia
można zaleźć pod adresem:
www: cdwp.caritas.pl
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URODZINY, URODZINY !!!

N

ie liczę godzin i lat tam ra tam
tam .... odmierzam czas Dróżki
numerami.... Tak, tak Dróżka dokładnie 24 grudnia obchodzi swoje
urodziny! Czwarte... eh staruszka.
Trzymacie w ręku 26 numer. Trochę się zmieniło to nasze pismo.
Wysoki standard. Podobno mówią,
że w całej Unii nie ma takiej prasy. Wymagający naczelny, najlepsza
redakcja, stu fotografów, korespondenci międzynarodowi. Latem nasi
informatorzy widywali na werandach i altanach czytelników, którzy
z wypiekami na twarzy czytywali
Dróżkę. Rzecz jasna ostatnią stronę, czyli „W krzywym zwierciadle”.
A odkąd dla dobra czytelników
Naczelny zdjął krzyżówki, których
nie dało się rozwiązać, trzeba było
zwiększyć nakład. Dzieci w szkole
na akademiach ponoć pchają się do
zdjęć, żeby znaleźć się w szkolnej rubryce. Na okładkę nikt się nie pcha,
bo i tak nasi graficy wybiorą roślinność. Martwi nas trochę mała liczba
nowożeńców do „Najpiękniejszego
dnia’, ale nadrabiamy w sporcie. Bo
i w sporcie, i w naszej OSP zawsze
same zwycięstwa.
ciągu tych czterech lat Dróżka wzbogaciła się, oj wzbogaciła się. Po pierwsze o siedzibę. Ale
najważniejsze, że nasza Dróżkowa
rodzina się powiększyła i to dość obficie. Plotka głosi, że sam Naczelny

W

(niech to zostanie między nami) nie wie ile
jest redaktorów, reporterów i grafików. Czy
ktoś pamięta pierwszy
numer?
Kilkanaście
niepewnych osób, silnie
przestraszonych
z mission impossible.
A dziś proszę, czytają
nas w Nowym Yorku Fot. Przekazanie sprzętu komputerowego przez
i pewnie w Moskwie,
firmę ExxonMobil
bo wraz z duchem czasu jesteśmy w internetach (figowiec.net). Nie
ma u nas żadnych afer,
tylko dobra myśl i słowo, którym dzieli się
twój sąsiad, kuzyn albo
córka.
ziś są twoje urodziny..... śpiewał
niegdyś pan Rynkowski. Zaśpiewajmy dziś
Dróżce, ale i sobie, bo Fot. Praca nad jednym z wydań Dróżki
to nasze wspólne pismo, w końcu wszyscy
tworzymy Dróżkę.
teraz już całkiem
poważnie.
Pomyślmy dziś ciepło
i ogarnijmy modlitwą
wszystkie te kilkadziesiąt osób, które wkładają swój czas i mnóstwo
serca do tego, aby mniej
lub bardziej regularnie
dać Państwu czasopismo tworzone z myślą
o każdym czytelniku. Fot. Jeden z projektów Dróżki
Każdy numer Dróżki
to działanie łaski, którą
daje Bóg!

D
A

ozdrawiamy najserdeczniej wszystkich
czytelników z całego
Mazowsza i Świata.
Prosimy nie szaleć
z prezentami i upominkami, za rok piąte urodziny... :)

Fot. Pomysłodawca i twórca Dróżki ks. Przemysław Ludwiczak

Emilia Szydłowska

Fot. Wesołe Wakacje z Dróżką
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DROGI NADZIEI
Święta Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku zanotowała: W pewnej chwili ujrzałam stolicę Baranka Bożego i przed tronem trzech świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza Królewicza, którzy się wstawiali
za Polskę. (Dz 689).

T

rzej patronowie Polski, którzy od momentu swoich narodzin dla nieba, szczególnie orędują
za naszą Ojczyzną, są dziś dla nas
wsparciem i nadzieją na drogach
naszego życia. Bo przecież różne
są drogi naszego kraju, dawniej
w chrześcijańskiej, a dziś w zagubionej duchowo i moralnie Europie.
Tak jak różne były drogi do świętości
tych trzech świętych: pobożny królewicz Kazimierz Jagiellończyk, idealny
kandydat na głowę państwa, Andrzej
Bobola, jezuita, misjonarz na ubogim
Polesiu i młodziutki Stanisław Kostka, święty patron młodzieży. To, co
ich łączy, to miłość do Boga i Polski.
Roku Miłosierdzia fragment
Dzienniczka, w którym Pan
Jezus przez siostrę Faustynę przypomina, że jedynym ratunkiem dla
naszego narodu jest zawierzenie się
Bożemu Miłosierdziu, staje się dla
nas szczególnym posłannictwem i zadaniem.
by na niełatwych drogach życia
dać naszym rodakom nadzieję,
pragniemy namalować obraz, przedstawiający wizerunek polskich świętych, adorujących Baranka Bożego,

W
A

tych, których widziała św. Faustyna
Kowalska.
ragniemy, aby powstały trzy obrazy o tej samej treści. Pragniemy
też, aby obraz ten był namalowany
wspólnie, pędzlem wielu rąk. Obrazy będą tworzone pod okiem mistrza
Bartłomieja Kurzeji. Obecnie do projektu włączyło się już wielu malarzy,
którzy są na różnych etapach swej
artystycznej drogi: emerytowany
nauczyciel, młodzi, którzy jeszcze
się uczą, więzień, osoba bezdomna
i inni. Łączy ich miłość do Boga, Polski i sztuki.
braz wykonany będzie renesansową techniką malarską. Dzieło
zostanie wykonane w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdzie tworzył
i prowadził szkołę słynny polski malarz Józef Brandt. Uczestnicy projektu będą się do niego przygotowywać
zarówno pod kątem duchowym, jak
i merytorycznym.
nicjatorami projektu są trzy
społeczności: Liceum Polonijne
– Kolegium św. Stanisława Kostki
w Warszawie, parafia św. Andrzeja Boboli w Rajszewie oraz nasza
parafia św. Kazimierza Królewicza

P

O
I

w Grzebowilku. W Liceum uczą się potomkowie Polaków, którzy byli zesłani
na Syberię. W Rajszewie zaś od kilku lat parafianie wspólnie budują
świątynię, aby szerzyć kult św. Andrzeja Boboli. W naszej parafii wojsko św. Kazimierza Królewicza na różańcu prosi o łaski dla swoich rodzin
i Ojczyzny. Te trzy wspólnoty poprzez
ten projekt chcą zaprosić do modlitwy za nasz kraj tych, którym zależy
na dobru naszej Ojczyzny.
atronat honorowy nad projektem
objęła Fundacja Moniki Gawrylak „Być więcej”, Stowarzyszenie
Przyjaciół Grzebowilka oraz Fundacja Drogi Nadziei.

P

DOŁĄCZ DO NAS!

S

erdecznie zapraszamy Cię do
uczestnictwa w projekcie poprzez
modlitwę, osobiste zaangażowanie
i wsparcie finansowe. Zapraszamy też osoby obdarzone talentem
malarskim do współtworzenia tych
obrazów.
Koordynator projektu – Piotr Szydłowski tel. 601 650 219
Emilia Szydłowska

Patronat medialny figowiec.net
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TAJEMNICA

EUCHARYSTII

„W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha
Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom.” 				
Sobór Watykański II

D

nia 13 grudnia 2015r. w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Grzebowilku został przedstawiony,
w ramach przygotowania do rozpoczynających się rekolekcji adwentowych, przez grupę naszych Parafian, spektakl na
podstawie wizji boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas: „Tajemnica Eucharystii”.

P

oprzez mistyczne doświadczenia Cataliny Pan Jezus
i Matka Boża pragną nauczyć nas owocnie uczestniczyć
w tym największym wydarzeniu naszego zbawienia, które
uobecnia się w czasie każdej Mszy Świętej.

K

Archiwum Redakcji

ościół żyje dzięki Eucharystii.
Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczanie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła.
Świadectwo Cataliny zostało opatrzone imprimatur Arcybiskupa J. E. Rene
Fernandeza Apaza, który udzielając
zgody na publikację jej pism napisał:
„Zezwalam na druk oraz dystrybucję
i polecam te pisma jako materiał do
medytacji i kierownictwa duchowego,
odpowiadając na wezwanie Pana, który
pragnie zbawić wiele dusz ukazując im,
że jest Bogiem Żyjącym, pełnym miłości
i miłosierdzia”.

■
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Logo Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 cz. II
Logo jest przedstawieniem słów „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
Symbolika logo ŚDM Kraków 2016
łączy w sobie trzy elementy:
MIEJSCE SPOTKANIA
–Polska – gospodarzem spotkania młodych
w 2016 roku jest Polska. Logo zostało wpisane
w czerwony kontur Polski (czerwień jest jedną
z naszych barw narodowych).
–Kraków – w konturach Polski, w formie żółtego koła, zaznaczono Kraków.
To tutaj znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II na
ostatnim spotkaniu, w 2002 roku, nazwał to miejsce światowym centrum
kultu Bożego Miłosierdzia i tutaj zawierzył świat miłosiernej miłości Boga.
GŁÓWNI BOHATEROWIE SPOTKANIA
–Chrystus – spotkanie młodych z Chrystusem. Krzyż, na którym zginął
z miłości do nas, stanowi jeden z głównych elementów logo.
–Młodzież – podczas wcześniejszych edycji ŚDM symbolem młodzieży
w logo bardzo często było kolorowe koło. Podobnie jest w przypadku logo
ŚDM Kraków 2016. Żółte koło wpisane w krzyż oznacza więc nie tylko położenie Krakowa na mapie Polski, ale także młodzież całego świata, która
zgromadzi się tutaj razem z papieżem Franciszkiem u stóp krzyża.
TEMAT SPOTKANIA
–Miłosierdzie – głównym tematem ŚDM 2016 w Krakowie, jest Boże
Miłosierdzie. Jego symbolem jest iskra, o której wspomina św. Faustyna
w swoim Dzienniczku: „Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa:
Polskę szczególnie umiłowałem, […] z niej wyjdzie iskra, która przygotuje
świat na ostateczne przyjście moje” [Dzienniczek 1732]. Promienie iskry
widoczne w logotypie nawiązują do znanego obrazu Jezusa Miłosiernego.
Z serca Jezusa w tym wizerunku wychodzą dwa promienie: niebieski, który
oznacza wodę i czerwony – symbolizujący krew. Tak samo i w logo symbolizują one łaskę, która obejmuje i rozgrzewa młodych całego świata.
KOLORYSTYKA LOGO – czerwona, niebieska, żółta – nawiązuje także do
oficjalnych barw miasta Krakowa i jego herbu.

→

→
→
→

Maria Śmiech

życie teresina i oleksina streszcza paulina
ZABAWA ANDRZEJKOWA

W

itajcie Kochani Czytelnicy
w kolejnym numerze naszego
miesięcznika. Jak doskonale wiecie
moja rubryka w Dróżce poświęcona
jest temu, by streszczać Wam i informować Was o najważniejszych wydarzeniach z życia Teresina i Oleksina.
Więc muszę podzielić się z Wami
swoją relacją z zabawy andrzejkowej,
którą udało nam się zorganizować
w OSP Teresin. Dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy lubią spędzać swój
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wolny czas w miłym towarzystwie
i przyjaznej atmosferze, którzy lubią,
kiedy dużo się dzieje, udało się stworzyć naprawdę fajny klimat i nastrój
do dobrej zabawy, która miała na celu
wprowadzenie miłej atmosfery i jak
największe zintegrowanie mieszkańców okolicznych wiosek i nie tylko.
Zabawa była bardzo udana, a o oprawę muzyczną zadbał pan Stefan, którego oczywiście wszyscy doskonale
pamiętamy z Terezjady. Były tańce

i wspólna biesiada. Atmosfera iście
rodzinna, bo bawiła się i młodzież
i osoby tylko troszkę starsze. Wszyscy razem wspólnie cieszyli się tym
wieczorem. Dziękujemy wszystkim
osobom, które swoją obecnością sprawiły, że ten wieczór pozostanie niezapomniany na długo. Przynajmniej do
następnego roku!!! Pozdrawiam Was
serdecznie.
Paulina Grzegrzółka
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ZAJĘCIA, ZWYCZAJE I OBRZĘDY ADWENTOWE,
BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE

Archiwum Redakcji

S

Fot. Świeca roratnia

A

dwent – to piękny i błogosławiony czas oczekiwania. Jeszcze nie
tak dawno uroczyście obchodziliśmy
Wszystkich Świętych i tuż Dzień Zaduszny. Nawiedzaliśmy cmentarze,
wspominaliśmy zmarłych tych niedawno, ale i zapalaliśmy światełko
na grobach zapomnianych, często
tylko z pochylonym i bardzo starym
krzyżykiem lub bez. Czas zadumy,
modlitwy, ale i mgieł, zbliżającego się
chłodu, dni krótkich, nostalgicznych,
refleksyjnych.
„Rorate coeli desuper”- spuśćcie nam
rosę niebiosa.
uż i dni adwentowe. Wieniec
przed ołtarzem i w nim cztery
świece. W pierwszą niedzielę płonie
tylko jedna, potem dwie, trzy, a przy
czwartej to już czujemy świąteczny
zapach. Jak ten adwent szybko „zleciał”. Jakoś nikt nie zauważa, że dni są
najkrótsze, a chłody, jeśli nawet spore,
to już mniej dokuczliwe i śnieg, jeśli
sypie, to jest coś normalnego, oczekiwanego. Co nas zagrzewa, co pomaga,
co jest silniejsze od pogody i jej kaprysów? Czy nie jest to ta piękna w swojej skromności, przepasana niebieską
lub białą szarfą stojąca obok ołtarza,
a jeszcze piękniejsza, najpiękniejsza

T

W

igilia to ostatni dzień Adwentu, a tu jeszcze tyle krzątaniny.
Dobrze, że już pranie wyschło i żelazkiem „na duszę” przeprasowane, bo
gdy tylko wszyscy wstaną w pościel
czystą przeoblec pierzyny i poduszki
i ładnie zasłać łóżka. Gospodarz przez
cały dzień w obejściu. Sieczkę na całe
święta trzeba naciąć, jeszcze trochę
zboża zemleć, by nie zabrakło, a zadbać by siana starczyło i wszystko było
pod ręką, by świąt sobie nie popsuć,
a i „chudoba” /inwentarz/ by czuła
święta.
o gospodarza też należało zadbać
o drzewa owocowe – okręcić je
słomą, by do wiosny dobrze dotrwały
/ochrona przed ogryzaniem kory
przez zające/ a i wróżba dobrych
urodzajów, bo w wigilię zadbało
się o nie. Niekiedy tylko przewiązywano drzewka słomianym powrósłem, symboliczne zadbanie
o przyszłoroczny urodzaj. Nie zapominano też o posprzątaniu, zgrabieniu obejścia. Szykowano też
w miejscowościach dalszych od kościoła podwodę na Pasterkę, wóz - jeśli nie było śniegu, lub sanie konne,
gdy już pewna „sanna”, a i na kulig
świąteczny, bo konikowi tak zdrowo
się przekłusować, a i radość dzieciakom. Uprząż sprawdzić i odświeżyć,
dzwonek lub janczary konne odkurzyć i wyczyścić, aby błyszczały. Przed
wieczorem jeszcze choinkę trzeba

D

Archiwum Redakcji

w swojej symbolice ŚWIECA? Zdążamy do Niej przed świtem, by ogrzać
się przy niej, przy jej płomieniu.
Przynoszeniem swojego światełka wyrażamy naszą wolę czuwania i oczekiwania, gromadzimy się przy Maryi
i z Nią oczekujemy na Przyjście.
tarsi w Siennicy wspominają: Przed świtem, każdego dnia Adwentu, rozlegały się przeciągłe głosy ligawek. Dźwięki, szczególnie od strony
południowej /Bestwiny, Nowodwór,
Zalesie, Dąbrowa, a może z jeszcze
dalszych okolic/ niosły się przez puste
pola, przenikały przez zarośla, laski,
w tej porze już bez listowia, dlatego
nie stanowiły dla nich przeszkody,
a też rześkie, mroźne powietrze poranka sprzyjało roznoszeniu się
dźwięków. Razem z tą „pobudką”
budziło się w wioskach życie – jedni biegli do obrządku, krów dojenia,
a kto mógł, zaświecał latarnię i zdążał w kierunku kościoła. A tym ognikom w drodze towarzyszyły te dalekie
głosy, dodawały otuchy, zagrzewały, skłaniały do porannej modlitwy,
pomagały dotrzeć jeszcze przed
czasem do kościoła, już otwartego,
ale tajemniczego, ciemnego i w ciszy wypełniającego się wiernym ludem ze światełkami. Ligawki milkły,
a zagrały organy i wszyscy rozpoczynali śpiewać:
-„Archanioł Boży Gabriel - Posłan do
Panny Maryi...”

Fot. Wieniec adwentowy
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XX w. szklane świecidełka, a w latach
sześćdziesiątych już lampki elektryczne.
tół wigilijny. W zasadzie każdy był
obficie wyłożony sianem, na nim
biały obrus, a w centralnym miejscu
talerzyk z opłatkiem. Pamiętano też
o nakryciu dla spóźnionego wędrowca, być może kogoś z rodziny, zapraszano też samotną a zaprzyjaźnioną
sąsiadkę /sąsiada lub zanoszono gościniec, gdy przejście było niemożliwe. Siennickim zwyczajem, cała
rodzina zamieszkała w jednej miejscowości, zbierała się u najstarszych
z rodziny, tam odbywała się najważniejsza część kolacji – modlitwa, dzielenie
się opłatkiem, życzenia i spożywanie
postnego, acz smacznego i sytego posiłku. Resztę opłatka gospodarz łamał
i wkładał w siano pod obrusem. Jeszcze dziś, lub w pierwszy dzień świąteczny, siankiem z opłatkiem były
karmione krowy, osiołek lub konie
i owieczki – te zwierzątka, które były
godne być w Stajence. W ten sposób
symbolicznie uczestniczyły w wieczerzy wigilijnej i, być może, dlatego
w wigilię niektóre zwierzęta mówiły
/mówią/ ludzkim głosem, jadły bowiem ze stołu ludzkiego, /bezpieczniej jednak było nie podsłuchiwać/.
Opłatka nie dawano świniom, drobiowi ani psom i kotom.
o podawano na wieczerzę do jedzenia? Różnie, w różnych domach, ale tylko to co z pola, lasu
i wody. Na poczesnym miejscu
chleb, misa kapusty z grochem lub
kaszą jęczmienną i obowiązkowo
z suszonymi grzybami, a okraszoną

Archiwum Redakcji

S

Fot. Msza Św. roratnia

obsadzić, by dobrze stała, a i drew
przygotować na dwa dni świąt.
d samego rana w kuchni ogień
buzuje. Zatroskana gospodyni
szykuje dwanaście potraw na „wiliję”. Z tymi dwunastoma potrawami
różnie bywało; w zamożniejszych
domach mogło ich być i więcej,
a w biedniejszych, by się pocieszyć,
liczono składniki, i też wychodziło
dużo więcej. Zgarnia matula do pomocy co większe dzieci, czuwa, by
nie podjadały smakołyków, bo to na
święta, a dziś jeszcze post. „Jak dziś
w wigilię dostaniesz po łapach, będziesz dostawał przez cały rok”.
Uważa też kto spoza domu pierwszy
przyjdzie w obejście lub do domu, bo
Krasula cielna, jeśli kobieta – będzie
jałówka na wiosnę, jeśli mężczyzna –
byczek, jak murowane. Gdy już większość potraw przygotowana, podłogi
jeszcze trzeba koło południa dobrze
wyszorować, do białości. Najstarszego syna nie ma, pewnie z sąsiadami
„gwiazdę” szykuje. Dzień taki krótki,
już zmrok zapada. No dzieci, stroimy
choinkę.
eszcze w Adwencie gospodarze wyjeżdżali na targ, wieźli coś sprzedać,
a za zarobione pieniądze kupić brakujące rzeczy do domu i gospodarstwa.
Gospodarz troskał się o sprzęty, dokupował brakującego zboża, parę
warchlaków na chów i co tam jeszcze
było potrzeba. Gospodyni dzieciakom coś do ubrania, trochę przypraw
do kuchni, kolorowe bibułki do robienia ozdób choinkowych, a jeśli grosza
zostało, to na końcu sobie świąteczną chustkę na głowę. Przez kilka dni
wspólnie robiono ozdoby – kolorowe
gwiazdy, aniołki, mikołaje, klejono

O

lub misternie wyplatano z karbowanej bibułki z dodatkiem pociętych
słomek długie łańcuchy.
hoinka w wiejskiej chacie pojawiła się nie tak dawno. Wcześniej do
izby przynoszono cztery snopy zboża
i ustawiano je w czterech kątach.
Świętowano razem z plonami zebranymi z pola, zapraszano je do domu,
by w nadchodzącym roku też się
udał urodzaj. Pierwsze choinki były
strojone nie w ozdoby kolorowe
i błyszczące, tylko smakołyki dla
świętujących, a szczególnie dla dzieci.
Bliżej pnia wieszano jabłka /ach, jak
pachniały wspólnie ze świerkiem/, dalej pierniki różnych kształtów, orzechy
zawinięte w „złotka”, kolorowe łańcuchy, dalej od papierkowych ozdób
przymocowywano lekko barwione
świeczki, które po raz pierwszy zapalano razem z rozpoczęciem wieczerzy, uważano na nie, by nie wznieciły
pożaru. Potem pojawiły się cukierki
choinkowe, długie jak sople, w połowie

C

C
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Fot. Msza Św. roratnia
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olejem lnianym z odsmażoną cebulą,
pierogi z kapustą i grzybami, ziemniaki nie tłuczone, ryby, śledzie, barszczyk
lub zupa grzybowa, kluski z makiem
i miodem. Kluski musiały być grube
i długie, by takie były kłosy w zbożu
w przyszłym roku. Na deser podawano kompot z suszonych owoców
i drożdżowy placek, ale chudy i postny, mało słodki. Potem kolędowano, sprzątano i przygotowywano się
do Pasterki. W tym względzie aż do
dzisiaj niewiele się zmieniło. A prezenty? Były. Po dwa jabłka dzieciom
pod poduszkę i każdemu rózgę razem
z jabłkami. Rózgę umieszczano potem za obrazem, ale tak, by wystawała
i pilnowała tego, komu była przeznaczona. Dzieci musiały być grzeczne
i posłuszne.
nocy gospodyni oglądała niebo. Jeśli usłane gwiazdami, to
będzie dużo jajek, gwiazd nie widać –
oj, będzie kłopot – kury przestaną się
nieść i nie będzie urodzaju. Od wigilii
liczono też „nowolatki”. Kolejne dwanaście dni obserwowano i zapisywano zmiany zachodzące w pogodzie:
kierunek wiatru, okresy słoneczne
i czas zachmurzenia i opadów. Każdy
kolejny dzień zapowiadał pogodę na
każdy miesiąc przyszłego roku.
„Wśród nocnej ciszy...”- uroczysta Pasterka. Zdążał, kto mógł. W domu
pozostawali tylko starcy, chorzy
i małe dzieci.
ierwszy
dzień
Bożego
Narodzenia
spędzano na świątecznej Mszy Świętej
w kościele /obowiązkowo odwiedzenie Szopki i modlitwa do Dzieciątka/

W

P

i tylko w domu. Ten dzień przeznaczano tylko dla domowników i przyjezdnych gości, na wypoczynek po
pracowitym tygodniu, ale po zmroku
młodzież już nie wytrzymywała i wymykała się z domu to na kolędowanie
z gwiazdą, to na spotkania towarzyskie. W kościele, co jest najnowszą
tradycją, dzieci są częstowane tortem
urodzinowym Pana Jezusa. Drugi
dzień to „po kościele” przyjmowanie
gości, składanie wizyt u dalszej rodziny lub przyjaciół. Wieczorem, gdy
była okazja, brano udział w ludowych
zabawach, przeważnie w remizie strażackiej lub wiejskiej świetlicy. Rozpoczynano okres kolędowania, jasełek,
radości z Narodzenia Pana.
tary Rok żegnano, tak jak dzisiaj,
w kościele na nabożeństwie wieczornym. Wsłuchiwano się w sprawozdanie proboszcza – ile było
w kończącym się roku ślubów,
chrztów, pogrzebów. Podsumowywano też osiągnięcia i niepowodzenia
w mijającym roku. To święto już nie
miało tak symbolicznego i uroczystego charakteru jak wigilia, a przeważała, i nadal tak jest, świecka tradycja hucznego pożegnania Starego
i powitania Nowego Roku. „Nowy
Rok bieży...” Race, sztuczne ognie,
wybuchy, petardy – piękne są, ale...
szkoda zwierząt i tego co przeżywają
w czasie tej kanonady. A potem „miesiąc styczeń do składania życzeń”.
óż jeszcze? Ja tylko proszę Dziecię
Jezus - „Dona nobis pacem”- Obdarz nas pokojem.

S

C

W miejsce życzeń Czytelnikom Dróżki
dedykuję: R. Łubkowski

ŚWIECIE MÓJ, NASZ

Świecie mój, który jesteś,
byłeś, będziesz,
Świecie nasz, który żyjesz i
życie dajesz
Trwaj, trwaj wiecznie.
Mój Świecie, który
pozwoliłeś mi żyć,
Świecie, który karmisz,
uczysz, bawisz
Trwaj, proszę trwaj.
Nasz Świecie, bądź zawsze
naszym Światem,
Matką, ojcem, przyjacielem,
opiekunem
Nie zmieniaj się, trwaj.
Świecie, nasza drogo, nasze
światło,
Nasz pokarmie i duszy i
ciała
Dzięki Ci, trwaj
I ze mną wielbij Stwórcę

Archiwum Redakcji

swego.
R. Łubkowski

Fot. Szopka bożonarodzeniowa
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Bogu na chwałę

UROCZYSTOŚĆ KONSEKRACJI OŁTARZA PAŃSKIEGO,
REKONSEKRACJI KOŚCIOŁA I POŚWIĘCENIA
ZREKONSTUOWANEJ NADSTAWY OŁTARZA W SIENNICY

„...Prace przy rekonstrukcji oraz gromadzenie środków trwały przez siedem lat. Dziś
możemy powiedzieć: Bogu niech będą dzięki, gdyż ołtarz powrócił na swoje miejsce po ponad
siedemdziesięciu latach od spalenia. (...) Właśnie dzięki ofiarności parafian, sponsorów,
dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego, wpłatom z „kolędy”, tacy, kwesty i zaangażowaniu wielu
ludzi, sołtysów, radnych a także przyjaciół spoza parafii mogliśmy odtworzyć ten ołtarz Bogu na
chwałę i jako świadectwo troski o zabytki kultury narodowej.
Dziś wdzięcznym sercem dziękujemy Panu Bogu, Duchowi Świętemu, za łaskę odwagi i sił oraz
wytrwałości w realizacji tej pracy, a Matce Bożej Siennickiej za opiekę, którą nas obdarzała
i wspierała przez cały czas... ”
Fragmenty zaczerpnięte z powitania Abpa Henryka Hosera od Parafian i Społecznego Komitetu Rekonstrukcji Ołtarza
(Siennica, dn. 21. 11. 2015).

U

roczystość
o
podobnym
charakterze
miała
miejsce
w Siennicy w 1969 lub 1970r.,
kiedy Kardynał Stefan Wyszyński
konsekrował nowe cztery ołtarze
marmurowe (dwa z nich pozostały
do tej pory i są to ołtarze boczne).
Było to już tak dawno, że mało kto
to wydarzenie pamięta i dlatego
bogactwo, symbolika, doniosłość
i piękno liturgii przerosły nasze
oczekiwania /okazało się, że taka
liturgia normalnie trwa ok. trzech
godzin, a w tym przypadku ze względu
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na późną porę, skrócono ją do ok. 2
godzin/. To wydarzenie jest dla parafii
chlubną i w pełni historyczną chwilą.
W duszy śpiewamy dziękczynny
hymn uwielbienia Panu Bogu i Matce
Bożej Siennickiej za to, jak powiedział
w kazaniu Arcybiskup, „-Szczególne
miejsce spotkania z Panem”. Wdzięczni
też jesteśmy wszystkim dostojnym
Gościom, którzy nas w tym dniu
zaszczycili swoją obecnością i udziałem
w liturgii. Nie do przecenienia jest też
pomoc, jaką od Nich otrzymaliśmy w
czasie uroczystości. Sami czulibyśmy

się całkiem zagubieni i chyba byśmy
nie sprosta esansowych /muzyka
Mikołaja Gomółki do psalmów Jana
Kochanowskiego/, a niektóre części
stałe w języku łacińskim „Missa de
Angelis”. W ostatniej chwili okazało
się, że to nie wystarczy, trzeba dużo,
dużo więcej, by była oprawa całej,
tak bogatej liturgii. Pomogły i wzięły
na siebie ten ciężar siostry organistki
– s. Agnieszka Teresa, s. Cecylia,
i oczywiście s. Karolina. W śpiewy
łacińskie włączyli się też księża. Bóg
Wam zapłać! Dziękujemy. Rezultat?

2. Przyszedł do nich anioł
i tak im powiedział,
że się Jezusek narodził,
coby każdy wiedział,
że się Jezusek narodził,
coby każdy wiedział.

2. A komuż, takiemu?
Dzieciątku małemu. (2x)
Cóz to za dzieciątko,
musi być paniątko,
Hej kolęda kolęda. (2x)

„Kolędujmy razem! kolędy i pastorałki”
Wybór tekstu i składanie Redakcja Dróżki
Druk: ACAD Druk cyfrowy
G r u d z ie ń 2 015

5. Pójdę ja do Niego, poproszę od
Niego, (2x)
Daj nam Boże Dziecię,
pokój na tym świecie.
Hej kolęda, kolęda. (2x)

4. Pasterze na lirze,
na skrzypeczkach grali. (2x)
W tę stronę do szopy,
prędko przybiegali.
Hej kolęda, kolęda. (2x)

3. Oni się go zlękli, na kolana klękli
wszystkie łyżki i ważyszki
wypadły im z ręki,
wszystkie łyżki i ważyszki
wypadły im z ręki.

DGDGD
1. Chojka, chojka, zieleni się trowka,
zieleni się trowka.
eDADeDAD
Siedzą sobie pastuszkowie,
jedzą kaszę z gorka.
eDADeDAD
Siedzą sobie pastuszkowie
jedzą kaszę z gorka.

GC
1. Skrzypi wóz, wielki mróz,
De
wielki mróz na ziemi. (2x)
GDCe
Trzej królowie jadą,
złoto, mirrę kładą,
CDG
Hej kolęda, kolęda. (2x)

3. Ten Jezus malutki,
to Dzieciątko krasne. (2x)
Cichutkie, malutkie,
jak słoneczko jasne.
Hej kolęda, kolęda. (2x)

Chojka

Skrzypi wóz

4. Potem i króle widziani,
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało,
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo Ciałem się stało ...
5. Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało ...
2. Cóż masz, niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami.
A Słowo Ciałem się stało ...

3. W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami.
A Słowo Ciałem się stało ...

CFCG
1. Bóg się rodzi, moc truchleje:
Pan niebiosów obnażony,
CFCG
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskończony;
FCFC
Wzgardzony, okryty chwałą,
śmiertelny Król nad wiekami.
FCFGC
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Bóg się rodzi

kolędy i pastorałki

razem !

Kolędujmy

Przybieżeli do
Betlejem
DDGA
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,
DDGA
grając skocznie Dzieciąteczku na
lirze.
Ref: Chwała na wysokości, D H7
chwała na wysokości, e A7
a pokój na ziemi. D G A D A D
2. Oddawali swe ukłony w pokorze,
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...
4. Dziwili się napowietrznej muzyce,
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości ...
5. Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości...
6. I anieli gromadą pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem
piastują,
Chwała na wysokości...
7. Poznali Go Mesjaszem być prawym,
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
Chwała na wysokości...
8. My go także Bogiem, Zbawcą już
znamy,
I z całego serca wszyscy kochamy.
Chwała na wysokości...

Lulajże Jezuniu

CFGC
1. Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
C7 F G C
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
CFGC
Ref. Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj,
adGC
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj. /2x
2. Zamknijże znużone płaczem
powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu ...
3. Lulajże piękniuchny nasz
aniołeczku,
Lulajże maluchny świata kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu ...
4. Lulajże różyczko najozdobniejsza,
Lulajże lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu ...
5. Lulajże przyjemna oczom
gwiazdeczko,
Lulaj najśliczniejsze świata
słoneczko.
Lulajże, Jezuniu ...
6. Matuniu kochana już odchodzimy,
Małemu Dzieciątku przyśpiewujemy.
Lulajże, Jezuniu ...
7. Cyt cyt cyt już zaśnie małe
Dzieciątko,
Patrz jeno jak śpi niby kurczątko.
Lulajże, Jezuniu ...
8. Cyt cyt cyt wszyscy się spać
zabierajcie,
Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.
Lulajże, Jezuniu ...

Wielka Gwiazda

(kolęda napisana do
jasełek w 2012 roku)

Wielka Gwiazda prowadzi nas
Bo się urodził w stajence dla nas
Cieszmy się podśpiewując wraz
Dobrą nowinę głosić czas.
1. Ta Dziecina to sam Bóg
Leży w sianie to sam Król
Ta Dziecina to sam Bóg
Podążamy do Ciebie z pól.

Wielka Gwiazda prowadzi nas
Bo się urodził w stajence dla nas
Cieszmy się podśpiewując wraz
Dobrą nowinę głosić czas.
2. Ta Dziecina to sam Bóg
Woła nas do siebie tu
Ta Dziecina to sam Bóg
Więc składajmy hołdy Mu.

Melodia do IL EST NE LE DIVIN
ENFANT- Les Pretres

Był Pastuszek bosy

CCdd
1. Był pastuszek bosy, na fujarce grał,
GGCC
w górach pasał owce i w szałasie spał.
aadd
Nagle aniołowie z nieba w bieli
przyfrunęli,
GGCC
obudzili go gdy spał, gdy spał.
GGCC
Obudzili go gdy spał, gdy spał.

Ref.
aadd
Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
GGCC
bo narodzenia czas wypełnił dni,
aadd
tam gdzie stajenka razem
z bydlątkami
GGCC
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo
płonie,
a na niebie pierwszej gwiazdy blask,
a na niebie pierwszej gwiazdy blask.

2. Był pastuszek bosy, zimne nóżki
miał,
ale dobry anioł piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce, pobiegł
tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od
gwiazd,
a na niebie blask od gwiazd, od
gwiazd.

4. Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie,
Opuściłeś a zstąpiłeś,
Na te niskości ziemskie ?
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła,
Pod nieba empiryjskie.

3. Naprzód tedy, niechaj wszędy,
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany,
Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy,
Chwała na wysokości!

2. My zaś sami z piosneczkami,
Za wami się śpieszymy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszymy.

G a D7
1. W żłobie leży, któż pobieży,
G h a7 D7 G
Kolędować Małemu?
G a D7
Jezusowi, Chrystusowi,
G h a7 D7 G
Dziś nam narodzonemu?
h E7 a
Pastuszkowie przybywajcie,
D7 G H7 e
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
h G a D7 G
Jako Panu naszemu.

W żłobie leży

8. Trzej Królowie, monarchowie,
Wschodni kraj opuszczają,
Serc ofiary z trzema dary.
Tobie Panu oddają,
„Darami się kontentuje,
Bardziej serca ich szacuję,
Za co niebo niech mają”.

7. W Ramie głosy pod niebiosy,
Wzbijają się Racheli,
Gdy swe syny bez przyczyny,
W krawej widzi kąpieli.
„Większe Mnie dla nich kąpanie,
W krwawym czeka oceanie,
Skąd niebo będą mieli”.

6. Twoje państwo i poddaństwo,
Jest świat cały, o Boże,
Tyś polny kwiat, czemuż Cię świat,
Przyjąć nie chce, choć może?
„Bo świat doczesne wolności,
Zwykł kochać, Mnie zaś w złości,
Ściele krzyżowe łoże”.

5. Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku,
Na sianku położony.
Precz z bydlęty, nie z panięty,
W stajni jesteś złożony.
By człek sianu przyrównany,
Grzesznik bydlęciem nazwany,
Przeze Mnie był zbawiony.

5. Pójdźmy też i my,
pójdźmy też i my,
przywitać Jezusa.
Króla nad królmi, Króla nad królmi,

4. I Trzej Królowie,
i Trzej Królowie
od wschodu przybyli.
I dary Panu, i dary Panu,
kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi ...

3. Choć w stajeneczce,
choć w stajeneczce
Panna syna rodzi.
Przecież On wkrótce, przecież On
wkrótce,
ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi ...

2. Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje.
i Józef święty, i Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi ...

CCG
1. Dzisiaj w Betlejem,
dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina,
CCG
Że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.
GC
Ref. Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi.
GC
Anieli grają, króle witają,
GC
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
FGC
Cuda, cuda ogłaszają.

Dzisiaj w Betlejem

4. Cicha noc, święta noc,
Jakiż w Tobie dzisiaj cud.
W Betlejem dziecina święta,
Wznosi w górę swe rączęta.
Błogosławi lud. x2

3. Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn.
Pan Wielkiego Majestatu,
Niesie dziś całemu światu.
Odkupienie win. x2

2. Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód.
Biegną wielce zadziwieni,
Za Anielskim głosem pieni.
Gdzie się spełnił cud. x2

1. Cicha noc, święta noc, G
Pokój niesie ludziom wszem. a D G G7
A u żłóbka Matka Święta, C G
Czuwa sama uśmiechnięta. C G
Nad Dzieciątka snem, a D G
Nad Dzieciątka snem. G D G

Cicha noc

7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony,
Boże nieskończony.
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie,
Boże niezmierzony.
Chrystus się rodzi ...

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon,
dziś, nasz wieczny Panie.
Któryś złożony, któryś złożony,
na zielonym sianie.
Chrystus się rodzi ...

uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi ...

Gdy się Chrystus rodzi
CFCCGC
1. Gdy się Chrystus rodzi
i na świat przychodzi,
CFCCGC
Ciemna noc w jasnościach
promienistych brodzi.
GCGC
Aniołowie się radują,
pod niebiosy wyśpiewują:
C F G C F G7 C
Ref. „Gloria, gloria,
gloria in excelsis Deo.”
2. Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegli.
Aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.
Gloria...
3. „O niebieskie Duchy
i posłowie nieba.
Powiedzcież wyraźniej
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy”.
Gloria...
4. „Idźcież do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone:
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski”.
Gloria...
5. A gdy pastuszkowie,
wszystko zrozumieli,
Zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli.
I zupełnie tak zastali,
Jak anieli im zeznali.
Gloria...

6. A stanąwszy na miejscu,
pełni zdumienia
Iż się Bóg tak zniżył
do swego stworzenia
Padli przed Nim na kolana
I uczcili swego Pana
Gloria...

Pójdźmy wszyscy do
stajenki
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, G
do Jezusa i Panienki. G
Powitajmy, Maleńkiego a D G e
I Maryję Matkę Jego. A D G
Powitajmy Maleńkiego a D G e
I Maryję Matkę Jego. a D C G
2. Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.
3. Witaj, Dziecineczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.
4. Witaj, Jezu nam zjawiony;
witaj, dwakroć narodzony.
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.
5. Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy.
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie.
6. O szczęśliwi pastuszkowie,
któż radość waszą wypowie!
Czego Ojcowie żądali,
wyście pierwsi oglądali.

7. O Jezu, nasze kochanie,
czemu nad niebios mieszkanie.
Przekładasz nędzę, ubóstwo,
i wyniszczasz swoje Bóstwo?
8. Miłości to Twojej dzieło,
z miłości początek wzięło.
Byś nas zrównał z Aniołami,
poniżasz się między nami.

9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię.
niech Cię kochamy nad życie;
Niech miłością odwdzięczamy,
miłość, której doznawamy.

10. Święta Panno, Twa przyczyna,
niech nam wyjedna u Syna.
By to Jego narodzenie,
zapewniło nam zbawienie.

Jezus malusieńki

1. Jezus malusieńki, a E7 a E7
leży wśród stajenki.
Płacze z zimna, G C G C
nie dała Mu Matula sukienki.

2. Bo uboga była,
rąbek z głowy zdjęła.
W który dziecię,
owinąwszy, siankiem Je okryła.
3. Nie ma kolebeczki,
ani poduszeczki.
We żłobie Mu położyła,
siana pod główeczki.

4. Gdy dziecina kwili,
patrzy w każdej chwili.
Na dzieciątko boskie w żłóbku,
oko Jej nie myli.

5. Panienka truchleje,
serdeczne łzy leje:
O mój synu ! Wola Twoja,
nie moja się dzieje.

6. Tylko nie płacz, proszę,
bo żalu nie zniosę.
Dosyć go mam z męki Twojej,
którą w sercu noszę.

7. Dziecina się kwili,
Matusieńka lili.
W nóżki zimno, żłóbek twardy,
stajenka się chyli.

8. Pokłon oddawajmy,
Bogiem je wyznajmy.
To Dzieciątko ubożuchne,
ludziom ogłaszajmy.

9. Niech je wszyscy znają,
serdecznie kochają.
Za tak wielkie poniżenie,
chwałę mu oddają.

10. O najmilszy Panie,
waleczny hetmanie!
Zwyciężonyś mając rączki,
miłością związane.

11. Leżysz na tym sianie,
Królu nieba, ziemi.
Jak baranek na zabicie,
za moje zbawienie.

12. Pójdź do serca mego,
Tobie otwartego.
Przysposób je do mieszkania,
i wczasu swojego.

13. Albo mi daj swoje,
wyrzuciwszy moje.
Tak będziesz miał godny,
pałac na mieszkanie swoje.
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K
R

to był, ten mógł bardzo głęboko
przeżyć tę uroczystość, a jej
piękno odpowiednio ocenić i docenić.
adość z dzieła jeszcze trwa,
ale emocje powoli opadają.
Nadchodzą dni świąteczne, inne
obowiązki nas angażują, życie toczy
się, a przed nami nowe wyzwania. Już
widać, ile przed nami uroczystości
i troska jak je godnie przeżyć i uczcić
w przyszłym roku. Społeczny Komitet
Rekonstrukcji Ołtarza w Siennicy
z natury rzeczy już rozwiązał się, konto
rozliczono i zlikwidowano. Niech te
kilka załączonych zdjęć autorstwa
panów Tadeusza i Łukasza Gnoińskich
przypomina nam i lata pracy i tę
wspaniałą uroczystość.
yłoby jednak niesprawiedliwe,
gdyby tutaj i teraz nie powiedzieć
D Z IĘKUJEMY
największym,
a cichym i skromnym bohaterom, bez
pracy których nadal nie byłoby ołtarza.
s. proboszcz Marek Kasprzak
przez siedem lat borykał
się ze wszystkimi problemami
i parafii i budowy ołtarza. Właśnie
z Jego przybyciem do Siennicy
rozpoczęły się prace przy kolejnych
etapach rekonstrukcji. Nie zawsze
był wysłuchany, czasem oceniany
pochopnie i niesprawiedliwie, że mało
się interesuje postępem prac.Ale to
On bez żadnej dodatkowej zbiórki

B

Fot. Grzegorz Zieliński zabrał głos

funduszy. Jego podpis widnieje też na
każdym czeku dotyczącym wypłaty
z konta. Dziękujemy Ci czcigodny
Księże.
an Grzegorz Zieliński. Celowo nie
podaje się Jego funkcji w Gminie,
albowiem od początku twierdził, że
pracę przy rekonstrukcji organizuje
tylko jako parafianin. To On pierwszy
zabiegał, przeprowadzał rozmowy
z kim tylko trzeba, był inspiratorem,
motorem,
twórcą
sprzyjającego
klimatu i odpowiadał za całość.
Konsekwentnie realizował to, o czym
w dzieciństwie słyszał od babci.

K

P

funduszy przebudował prezbiterium
i ujednolicił stylowo jego wystrój
nadając mu barokowy charakter,
a ufundowany ołtarz ofiarny jest
najważniejszym miejscem w świątyni,
co uświadomiła nam niniejsza
uroczystość. To On poproszony
o przyjście na zebranie przychodził
i spełniał prośby o pomoc w zbiórce

(Babcie i dziadkowie opowiadajcie
swoim wnukom co pamiętacie
wartościowego, a przepadło, być
może one to odbudują w przyszłości.)
Ile odbył podróży, dołożył zdrowia,
jakie zabiegi stosował i korzystał z
sytuacji dla dobra sprawy - to chyba
pozostanie na zawsze Jego tajemnicą.
Dziękujemy Ci Panie Grzegorzu –

„ostatni taki człowieku od Aniołów”.
ani Edwarda Anna Rutkowska.
Mistrzyni
od
finansów.
Założenie
i
kontrola
konta,
umożliwienie wpłacającym odpisów
z podatku, transparentność finansów,
sprawozdania finansowe i oglądanie
każdego grosza z czterech stron, nim
się go wydało, to Pani Aniu Twoja
zasługa. Mało tego, zabieganie o jak
najszybsze wpłaty, udział w zbiórkach,
kweście i udzielanie praktycznej
pomocy szczególnie starszym – to
w skrócie Twój wkład w to dzieło.
Dziękujemy Ci Pani Edwardo -Aniu.

P

C

óż nam wypada więcej? Cieszyć
się, wdzięczność Panu Bogu
okazać przy każdej okazji i pomodlić
się za tych pracowitych, cichych
naszych bohaterów, niech Pan obdarza
Ich wszelkimi łaskami.

R. Łubkowski

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć
Tadeuszowi i Łukaszowi Gnoińskim
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Niepodległość, trudne słowo...

ziś Polska jest wolna i niepodległa, może dlatego tak trudno
młodemu pokoleniu zrozumieć to
wielkie szczęście, które jest naszym
udziałem. A przecież od nas i od kolejnych pokoleń zależy czy pozostanie
taka na zawsze...
przeddzień 97 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie klasy V Publicznej
Szkoły Podstawowej w Grzebowilku
przypomnieli społeczności szkolnej
historię naszego państwa związaną
z utratą i odzyskaniem niepodległości.
kademię rozpoczął taniec uczennic z flagą przy wzruszającej
melodii 11 listopada śpiewanej przez
Julię Zgódka. Następnie przypomniano czasy świetności Rzeczypospolitej
i moment jej upadku. Symboliczna
scena zaborów, gdy Polska rozrywana, szarpana i popychana przez
zaborców (trzej chłopcy) zostaje pozbawiona korony i skuta kajdanami
upada, była wymownym obrazem
tamtego tragicznego czasu. Ta scena
przemówiła do wyobraźni uczestników. Nawet młodsze dzieci śledziły
akcję z zainteresowaniem. Dźwięki pełnej napięcia muzyki wywołały
niepokój i wzruszały.

W
A

P

rzy relacjonowaniu faktów historycznych uczniowie wykorzystali
ruch sceniczny, dźwięk i obraz. Nie
zabrakło oczywiście tradycyjnego
komentarza prowadzących, recytacji
utworów patriotycznych czy śpiewu
piosenek legionowych. Taka forma
przekazu okazała się strzałem w dziesiątkę.
aty narodowych powstań, zrywów oraz innych istotnych wydarzeń pojawiały się w wypowiedziach
prowadzącego i na kartach - obrazach
prezentowanych przez ucznia. Dopełnieniem występu było wspólne wykonanie piosenki Jak długo w sercach
naszych... na tle pokazu slajdów z fotografiami polskich krajobrazów, zabytków, miejsc - serc naszego narodu.
Mamy nadzieję, że ta żywa lekcja historii zapisze się w pamięci słuchaczy.
o występie piątoklasistów zaprezentowały się dzieci z oddziału przygotowawczego, które pięknie recytowały wiersz o barwach
ojczystych, a następnie wręczyły
wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane flagi.

D

P

Magdalena Piętka

Żakowski

J

ednym z zadań, jakie postawiło
sobie Grono Nauczycielskie w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego
w Żakowie na nowy rok szkolny, jest
podnoszenie aspiracji edukacyjnych
i zawodowych swoich uczniów poprzez spotkania i warsztaty z przedstawicielami
różnych
zawodów.
ak pokazują badania, system doradztwa zawodowego jest tym bardziej efektywny, im wcześniej jest
wprowadzany. Mylnie kojarzony jest
z pomocą w wyborze zawodu, gdyż
tak naprawdę jest to pojęcie o wiele
szersze, którym określa się ogół działań przygotowujących do wyboru
obszaru zawodowego. Żakowscy pedagodzy realizując cele WSDZ (Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego) mają za zadanie na
wszystkich przedmiotach wzmacniać
w uczniach poczucie własnej wartości, inspirować do uczniowskich
inicjatyw, nadawać kierunek działaniom (po co się tego uczymy?), ale
również uczyć ich samodyscypliny
i większego wymagania od samych
siebie. Wtedy łatwiej zdiagnozować
predyspozycje edukacyjno-zawodowe
i te indywidualne: zainteresowania,
umiejętności, talenty, cechy osobowości, wartości i możliwości ucznia.
omysłem na ten rok szkolny, który
praktycznie podnosiłby aspiracje

J

P

Fot. Występ oddziału przygotowawczego
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Fot. Scena zaborów

Fot. Spotkanie teatralne
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Fot. Taniec z flagą
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pomysł na nowoczesne doradztwo zawodowe
edukacyjne i zawodowe uczniów są
właśnie spotkania i warsztaty z przedstawicielami różnych zawodów. I tak,
we wrześniu w żakowskiej szkole
gościła polska pisarka - Aga Szczepańska, autorka serii książek przygodowych dla dzieci i młodzieży „PATKA
I PEPE”. Bardzo dobrze przyjęta przez
krytyków literackich seria, wzbudziła również zainteresowanie gospodarzy spotkania. Dzieciaki mogły
zadać pisarce nurtujące ich pytania,
porozmawiać o jej inspiracjach i zainteresowaniach. Z kolei starsi uczniowie chętnie dopytywali o szczegóły
związane z tajnikami sztuki pisarskiej.
Usłyszeli także o tym, jak ciekawiej
można żyć, gdy obudzi się w sobie pasję - miłość do pisania, a nade wszystko
- do czytania książek. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji
„Książki naszych marzeń”, a zorganizowała je polonistka p. Teresa Dydek.
kolei w październiku uczniowie klas I i II gimnazjum uczestniczyli (tym razem w wyjazdowych)
warsztatach aktorskich i teatralnych.
Najpierw wspaniałe recenzje żakowskich gimnazjalistów zebrała „Odyseja” w Teatrze Lalka w PKiN, ale
prawdziwa gratka czekała na nich
tuż po przedstawieniu - sam Odyseusz był ich przewodnikiem po teatrze. Byli na scenie, za kulisami,

Arrchiwum szkolene

Z

Fot. Uczniowie na UW na Wydziale Chemii

a nawet w garderobie. Poznawali tajniki pracy oświetleniowców i realizatorów dźwięku. Nie lada atrakcją
były podziemia teatru, gdzie mieści
się teatralne muzeum lalek z ostatnich
60 lat. Natomiast najstarsi uczniowie
żakowskiego gimnazjum skorzystali
z jesiennej oferty Teatru Lektur Szkolnych i obejrzeli adaptację antycznej
tragedii Sofoklesa „Antygona”, po
której wzięli udział w warsztatach
teatralnych, prowadzonych przez
Tyrezjasza, wróżbitę ze spektaklu.
ównież przedmioty ścisłe mają
swoich miłośników. Chcąc zachęcić swoich uczniów do zgłębienia
tajników chemii, Panie: Wanda Redzik i Grażyna Rechnio zabrały ich
na wyjątkowe warsztaty. Gimnazjaliści kolejny już raz gościli również
na Uniwersytecie Warszawskim na
Wydziale Chemii w ramach dorocznego Festiwalu Nauki. Ciekawe doświadczenia, eksperymenty, wybuchy
i pokazy przyciągnęły prawdziwe tłumy. Gimnazjaliści wzięli także udział
w warsztatach, których najprawdziwszymi bohaterami były... roboty,
a na Wydziale Mechaniki i Lotnictwa,
mogli zasiąść za sterami samolotu.
yjątkowym
listopadowym
spotkaniem były także warsztaty pszczelarskie. Żakowską szkołę odwiedzili trzej członkowie

R

Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi
Mińskiej i producenci miodu: p. Józef Kopa, p. Jakub Młoduchowski
i p. Grzegorz Markowski. Odbyły się bardzo ciekawe zajęcia, podczas których uczniowie nie mało
dowiedzieli się o pracy pszczelarza. Był multimedialny pokaz zdjęć
z życia pszczół, pszczelarskie atrybuty, a na koniec uczta dla łakomczuchów - pyszny miód w trzech
smakach. Spotkanie - palce lizać.
yrektor Anna Duszczyk zapowiada kolejne spotkania i warsztaty, m.in. z lekarzami, policjantami
i strażakami. Jak mówi: „Dzięki środkom unijnym, wiosną 2016 r. nasi
uczniowie wezmą również udział
w warsztatach rzeźbiarskich, dziennikarskich oraz radiowych. To wszystko
po to, by dzieci i młodzież mogły zbierać nowe doświadczenia, odkrywać
swoje predyspozycje i talenty oraz
rozwijać pasje”. Szkoła kładzie również duży nacisk na kontakt uczniów
z mediami. Chętni gimnazjaliści
biorą udział w radiowych i telewizyjnych akcjach i przedsięwzięciach,
udzielają również wywiadów na temat swoich pasji, talentów i sposobów na czas wolny, m.in. promując
działania w szkolnym wolontariacie.

D

W

SIR

Fot. Spotkanie z pisarką

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony figowiec.net, gdzie znajduje się kolejny ciekawy
artykuł pt. „Ćwiczenie czyni mistrza”.
17

DRÓŻKA NR 26

N

Wielki Jubileusz w Publicznej Szkole
Podstawowej w Starogrodzie

iedziela 22 listopada 2015 roku
zapisze się w historii szkoły
w Starogrodzie jako jeden z najważniejszych dni. Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego świętowała w tym dniu setne
urodziny i nadanie sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej
w Starogrodzie. Koncelebrze przewodniczył ksiądz proboszcz Robert
Pawlak, a wśród koncelebrantów byli:
ksiądz dziekan Marek Kasprzak, proboszcz parafii w Siennicy oraz były
proboszcz ks. Tomasz Osiadacz. Po
obu stronach ołtarza ustawiły się
przybyłe poczty sztandarowe, a nowy
sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej w Starogrodzie został uroczyście wniesiony przez rodziców szkoły
i poświęcony przez księdza proboszcza tutejszej parafii. W liturgii Mszy
Świętej czynny udział brali dyrektor
szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

P

Z życia szkoły

grudzień 2015

Maria Żukowska powitała przybyłych
gości. Obchody stulecia szkoły zaszczycili swoją obecnością m.in. – Mazowiecki Kurator Oświaty - p. Dorota
Sokołowska, Wójt Gminy Siennica p. Grzegorz Zieliński, przewodniczący Rady Gminy Siennica - p. Zenon
Jurkowski, radni Gminy Siennica,
kierownik ośrodka zdrowia w Siennicy - dr Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło, dyrektor Banku Spółdzielczego
w Siennicy - p. Wioletta Piętka, dyrektor DPS w Kątach - p. Danuta
Ekert, dyrektor GOPS w Siennicy p. Monika Wilk, poprzedni dyrektorzy
szkoły p. Stanisław Prus, p. Antonina
Gałązka, p. Teresa Bylinka, p. Anna
Zalewska, dyrektorzy szkół z terenu
gminy Siennica: p. Maria Makos – PSP
w Grzebowilku, p. Elżbieta Goździk
i p. Bożena Pałkowska – PSP w Siennicy, p. Anna Duszczyk – ZS w Żakowie, p. Zbigniew Piłatkowski – ZS
w Siennicy, p. Barbara Szopa – PSP
w Nowej Pogorzeli, p. Edyta Górska
– Gminne Przedszkole w Siennicy,
p. Krzysztof Sibilski – właściciel Niepublicznego
Przedszkola
SMYK
w Siennicy. Wśród gości nie zabrakło
również byłych pracowników placówki, absolwentów, rodziców i przyjaciół
szkoły.

o Mszy Świętej w podniosłej
atmosferze, przy wstrzymanym ruchu ulicznym w asyście pocztów sztandarowych i licznie zgromadzonych
mieszkańców Starogrodu, uczniowie,
nauczyciele i zaproszeni goście przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie odiele uwagi i zainteresowania
była się dalsza część uroczystości. Rozwzbudziła historia szkoły
poczęła się ona odśpiewaniem hymnu odczytana przez p. Urszulę Duszpaństwowego, po czym pani dyrektor czyk.
„Początki
szkolnictwa

Archiwum szklone

W

Fot. Jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej w Starogrodzie
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w Starogrodzie sięgają, XIX wieku.
Dzieci starogrodzkie pobierały wówczas naukę w szkółce dworskiej, w której nauczali guwernerzy utrzymywani
przez dwór. Podczas zaboru rosyjskiego funkcjonowała we wsi Starogród
jedno lub dwuoddziałowa tajna szkoła. Każdego dnia lekcje odbywały się
w innej chacie, uczono pisania, czytania, rachunków, historii z geografią,
kaligrafii i katechizmu. Nauczyciel
był opłacany przez rodziców i przyjeżdżał z Siennicy lub Nowomińska- dzisiejszego Mińska Mazowieckiego. Jesienią 1915 roku powiatowe
władze oświatowe powołały w Starogrodzie czterooddziałową szkołę
powszechną. Datę tę przyjmuje się
za udokumentowany początek szkolnictwa w Starogrodzie. Po odzyskaniu niepodległości, w 1918 roku,
istniejącą czterooddziałową szkołę
przekształcono w sześciooddziałową
szkołę powszechną. Mieściła się ona
w budynku po starej karczmie, ofiarowanym przez właścicieli folwarku.
Wiosną 1934 roku budynek ten spłonął. Przez jeden rok szkolny dzieci
uczyły się w domach Walentego Całki
i Marianny Jaworskiej. Z inicjatywy
mieszkańców Starogrodu wybudowano nową szkołę. Po wybuchu II
wojny światowej, w czasie okupacji
niemieckiej, we wsi kontynuowane było nauczanie, ale w znacznie
okrojonym programie. Zabroniono
nauki przedmiotów ojczystych, to

jest historii, geografii i języka polskiego.W ramach programu likwidacji analfabetyzmu wielu dorosłych
mieszkańców Starogrodu nauczyło się tu pisać i czytać. Po utworzeniu gminnych szkół zbiorczych,
w latach siedemdziesiątych, stary
budynek szkoły został sprzedany i rozebrany, a dzieci z klas I-IV uczyły się
w dawnym dworze. Warunki panujące w tym budynku były bardzo trudne, szczególnie w okresie zimowym.
Dzieci i nauczyciele dzielnie znosili
te niedogodności, mając nadzieję na
szybkie wybudowanie nowej szkoły.

D

zięki staraniom ówczesnej dyrektor - Teresy Bylinki, Społecznego Komitetu Budowy Szkoły
i miejscowej społeczności 10 września
1994 roku wieś otrzymała nowoczesny
obiekt szkolny. Od 4 października 2001
roku, dzięki zaangażowaniu dyrektor
Anny Zalewskiej, w Publicznej Szkole
Podstawowej w Starogrodzie rozpoczęły swoją działalność oddziały i klasy
integracyjne, w których dzieci niepełnosprawne uczą się z dziećmi zdrowymi. Idea powstania naszej integracji
opiera się na jednym założeniu: uczyć
dzieci zdrowe naturalnej akceptacji odmienności drugiego człowieka”.

K

ulminacyjnym punktem jubileuszu 100-lecia szkoły było
przekazanie przez Radę Rodziców
sztandaru społeczności szkolnej. Po
prezentacji sztandaru uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekali
uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie,
sprawiedliwości, szkole i ojczyźnie.

W
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yrazem szacunku i uznania
dla honorowych gości były

pamiątkowe gwoździe, które zostały
przez nich symbolicznie umocowane. Honorowi goście i wieloletni pracownicy szkoły z rąk pani dyrektor
Marii Żukowskiej otrzymali także pamiątkowe statuetki. Po tym delegacja
uczniów złożyła kwiaty pod tablicą
patrona Kornela Makuszyńskiego. Na
zakończenie części oficjalnej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starogrodzie odśpiewali hymn
szkoły.

N

astępnie gratulacje i życzenia
z okazji jubileuszu złożyli: Mazowiecki Kurator Oświaty
–p. D. Sokołowska, Wójt Gminy Siennica - p. G. Zieliński, Przewodniczący
Rady Gminy – p. Z. Jurkowski, dyrektor Anna Zalewska. Społeczność
lokalna również uhonorowała wieloletnich pracowników szkoły. Pani
dyrektor odczytała serdeczne życzenia przesłane przez Starostę Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego.
Wszystkie wspomnienia, życzenia
i refleksje na długo zostaną w naszej
pamięci.

C

zęść artystyczna przygotowana
przez uczniów i nauczycieli była
barwna i rozśpiewana. Nie zabrakło
tańca, życzeń, urodzinowego tortu
i tradycyjnego ,,Sto lat’’. Dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie i wokalne, co bardzo podobało
się zgromadzonej publiczności.

N

a zakończenie pani dyrektor
Maria Żukowska podziękowała gościom za ciepłe słowa i życzenia nauczycielom, pracownikom
i rodzicom za ogromne zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie

uroczystości. W ciepłych słowach
zwróciła się również do dzieci, mówiąc iż nauką i zachowaniem w pełni
zasłużyły na sztandar.

G

dy uroczystość dobiegła końca,
wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na wystawny obiad przygotowany przez Radę Rodziców. Licznie
przybyli uczestnicy jubileuszu mogli
również skosztować specjałów z wiejskiego stołu przygotowanego przez
społeczność Starogrodu. Goście mieli
możliwość zwiedzenia budynku szkoły, podziwiania prac małych artystów,
wpisania się do kroniki oraz obejrzenia wystawy zdjęć. Korytarze szkolne
długo jeszcze wypełnione były zwiedzającymi, którzy z sentymentem
i łezką w oku wspominali dawne lata.

S

zczególne podziękowania pragniemy złożyć na ręce sponsorów
uroczystości stulecia: Urzędowi
Gminy w Siennicy, rodzicom uczniów
i pracownikom szkoły w Starogrodzie, społeczności lokalnej, Delikatesom Kulfon, Bankowi Spółdzielczemu
w Siennicy, Małgorzacie i Jackowi
Szubińskim, Dariuszowi Żaczkowi, Magdalenie i Piotrowi Malkom,
Markowi Kozyrze, Bogusławie Kulce, P.P.H.U. „AMA” w Siennicy, właścicielce firmy LU-ANN w Siennicy,
kwiaciarni MAGNOLIA w Siennicy
i Piekarni Cukierni GROMULSKI.

Tekst opracowały:
Bożena Łobodowska,
Edyta Wilczek,
Monika Krasna

Archiwum Szklone
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CO JEST GRANE ?

N

iespełna dwa lata temu, 19 stycznia 2014 roku, w niedzielne zimowe popołudnie odbyło się w naszej
miejscowości uroczyste otwarcie hali
sportowej. Tego oto dnia, zważywszy
na Bożonarodzeniowy okres, bardzo
licznie zebraliśmy sie w świeżo powstałej hali, aby uczestniczyć w parafialnych jasełkach oraz wziąć udział
we wspólnym kolędowaniu. Jak zapewne pamiętamy, była to doskonała okazja, aby poświęcić nowo
powstały obiekt. Na uroczystość dotarło dwóch poprzednich proboszczów naszej
parafii: Ks. Zenon Wójcik
i Ks. Przemysław Ludwiczak. Nie zabrakło naturalnie
naszego obecnego proboszcza. Księża wspólnie
dokonali
poświęcenia
zarówno obiektu jak i specjalnie na tę okazję przygotowanego krzyża, który
najpierw procesjonalnie
wniesiony przez druhów z OSP Grzebowilk, został
następnie zawieszony w
c e n t r a l ny m
miejscu hali.

Ze sportowych aren

NA HALI

miejscowości, co takiego na hali się
dzieje, a dzieje się naprawdę coraz
więcej. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ( zarówno

Z

racji na
niedokończone jeszcze do
momentu otwarcia
prace wykończeniowe
(między innymi brak należytego podłoża) nie można było uświetnić uroczystości żadnymi zmaganiami stricte
sportowymi. Dziś jednak po ciężkiej
i często anonimowej pracy wielu
osób obiekt jest w pełni funkcjonalny
i przystosowany do uprawiania szeregu dyscyplin sportowych.

N

ie zabiegam, aby ten artykuł pełnił funkcję promocyjną naszej
hali. Uważam bowiem, że obiekt, który mamy przyjemność posiadać w naszej miejscowości jest tak wartościowy
sam w sobie, iż dodatkowej promocji
nie potrzebuje. Zależy mi natomiast
na funkcji informacyjnej, aby zaznajomić mieszkańców naszej i sąsiednich

20

ziemny jak
i stołowy), coraz lepiej wyposażona siłownia, zajęcia zumby - oto, co
czeka na osoby, które chciałyby zrobić
coś dla siebie, dla swojego zdrowia,
dla lepszego samopoczucia i zacząć
aktywniej spędzać czas. Zbliżający się
Nowy Rok, a co za tym idzie plejada
nowych postanowień z nim związanych sprawia, że nasza hala staje się
bardzo atrakcyjnym miejscem dla
tych wszystkich, którzy chcieliby zacząć rozwijać się przez sport.

S

port bowiem jak każda inna część
naszego życia ma pewien wpływ na
nasz charakter. Dzięki niemu możemy
kształtować różne cechy swojego charakteru. Najczęściej w ten sposób wykształcamy umiejętność współpracy

z innymi, co przydaje się na boisku,
ale także w życiu codziennym. Dzięki
tej umiejętności potrafimy kulturalnie
porozumiewać się z innymi i z szacunkiem się do nich odnosić. Można
również uwzględnić, iż współpracą
z innymi kreujemy swoje towarzyskie życie, ponieważ kontaktując się
z innymi, mamy możliwość zaprzyjaźnienia się lub po prostu możemy tę umiejętność
wykorzystać do

porozumiewania
się
w ważnych sprawach.
Również dzięki grom zespołowym uczymy się unikać konfliktów i sporów. Kolejnym cennym
skutkiem uprawiania sportu jest uczenie się odpowiedzialności, zarówno
za siebie jak i za np. kolegę z drużyny.
Rywalizacja sportowa uczy nas także
umiejętności podejmowania decyzji.
Oczywiście, na boisku nie każda decyzja jest przemyślana, a już na pewno nie każda celnie trafiona. Człowiek
jednak uczy się na swych błędach,
a im więcej ich popełnia, tym wychodzi
z tego bardziej doświadczony i z czasem nie popełnia już tych samych błędów, również tych życiowych. Kolejne
czego możemy się nauczyć, to trzeźwość myślenia. Racjonalne myślenie
jest potrzebne w czasie danej gry,
w czasie jakichś zawodów. Takiego
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myślenia często brakuje nam w życiu
codziennym. Nie potrafimy racjonalnie myśleć i robimy
wszystko pochopnie. Pochopnie podejmujemy
życiowe
decyzje,
a tak na prawdę
sport mógłby
nas od najmłodszych
lat nauczyć
wewnętrznego spokoju
i racjonalnego myślenia
w każdej sytuacji.
port wyzwala w nas
odwagę i determinację w dążeniu do wytyczonych
sobie celów. Wszelkie
zwycięstwa, medale,
puchary, nagrody
motywują nas do
działania i do zdobycia jak najlepszych wyników.
Kształtuje to nasz
umysł i w codziennym życiu również
mamy taką motywację
do osiągnięcia celu. Sport
będzie nas kreował i kształtował nasz
umysł tylko wtedy, gdy będziemy posiadali chęć do systematycznych treningów. Dzięki treningom i naszemu
zaangażowaniu możemy osiągnąć
wiele, nie tylko w różnych dziedzinach sportu. Nie można zapominać
również o wychowawczej i społecznej roli sportu. W wychowaniu dzieci
i młodzieży z pewnością jest on wielkim narzędziem pedagogicznym. Ze
społecznego punktu widzenia pozwala
na integrację i lepsze poznanie się danej społeczności.
ala w naszej miejscowości to doskonałe miejsce dla tych wszystkich, którzy chcieliby poświęcić więcej
czasu swoim dzieciom, skrzyknąć się
ze znajomymi i stworzyć grupę wspólnie grającą np. w siatkówkę lub porozciągać się trochę na zajęciach zumby
po całym dniu siedzenia w pracy za
biurkiem, a przy tym zawiązać dodatkowo nowe znajomości.

Ze sportowych aren

P

oniżej zamieszczam harmonogram obecnie prowadzonych na
hali zajęć, do których w razie zainteresowania można przystąpić:

Hat -tri ck

- szkółka
piłkarska
dla
dzieci.
Zajęcia grupy młodszej
(6-8 lat) dla dziewcząt
i chłopców we wtorki
i czwartki godz.16.30.
Zajęcia dla grupy
starszej (9-12 lat) we
wtorki i w czwartki
o godz. 17.30

Piłka
halowa

S

H

nożna

dla
gimnazjum i młodzieży sobota
godz. 15.30

Zumb a i f itness połączony
z elementami muzyki (sobota
godz. 17.30)

D

la wszystkich
zainteres owanych
jakąkolwiek
aktywnością fizyczną
w naszej hali śpieszę z informacją, iż osoba kontaktową w tej sprawie jest Jarosław
Wilk, który pod numerem telefonu
506-711-071 udzieli niezbędnych
informacji o prowadzonych na hali zajęciach i wolnych terminach jej użytkowania i wynajmu. Warto
w tym miejscu nadmienić, iż to, że hala tak
dobrze prosperuje
i jej grafik jest
dosyć napięty,
jest zasługą
grupy osób,
którzy bezinteresownie i charytatywnie
poświęcają
swój
wolny
czas
w imię naszego wspólnego
dobra, jakim niewątpliwie jest ten
obiekt.

Si at ków k a

dla wszystkich
chętnych (piątek godz. 20.00,
poniedziałek godz.18.00). Osoba
kontaktowa (gdyż czasem terminy
ulegać mogą zmianie) to Grzegorz
Dziugieł, tel. 501-709-280

Siłownia i sala do tenisa
stołowego (od poniedziałku do

piątku od godz. 18.00 do 22.00).
Marcin Przyborowski
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„Działalność Sekcji plastycznej”
Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy

S

ekcja plastyczna powstała przy bardzo trudne, ale bez tego nie możeGBP w Siennicy 6.06.2014r. Na my się rozwijać.
zajęcia przychodzą dzieci i młodzież
rzy każdych zajęciach, gdy już
w wieku od 8 do 15 lat. Część z nich
podany jest temat, omawiamy
uczestniczy od samego początku, obiekt, który mamy przedstawić. Uniczęść z różnych przyczyn zrezygno- kamy prac „z pamięci”. Z kolei wybiewała, ale tyleż przybyło nowych. ramy technikę, ustalamy, jakie barwy
Czyli na stałe uczestniczy od 10 do będą najbardziej pożądane, jak je
14 „plastyków” i ze względu na nie- osiągnąć, przez mieszanie jakich kowielkie pomieszczenie do zajęć wię- lorów. Efekty bywają niespodziewacej osób nie można byłoby pomieścić. ne, przy sporej swobodzie wykonania
Mamy swój kącik – szafkę na materia- rezultaty bywają tak różnorodne, że
ły – bloki rysunkowe, ołówki, kredki, aż zaskakujące i bardzo ciekawe. Każpastele, farby akwarelowe, plakatowe da praca jest odpowiednio oceniona
i akrylowe. Ofertę zamierzamy poszerzyć o malarstwo
olejne, droższe, ale będzie nowym dużym doświadczeniem.
orzystamy z komputerów do zajęć,
by oglądać i omawiać
prace wielu malarzy aktualnie wystawiających
na portalach swoje prace
malarskie, wchodzimy
na strony muzeów, by
uczyć się od mistrzów.
Korzystamy też z wielu
albumów ze sztuką, które
Fot. Prace plastyczne Sekcji
posiada biblioteka.
racujemy w pomieszczeniu, gdy i doceniona. Na pewno znajdzie się
jest zimno i deszczowo, a przy na wystawie prac sekcji. Była też wysprzyjającej pogodzie wychodzimy stawa wybranych prac, a wybierali je
w plener. Bardzo ważną w plastyce sami twórcy, na stadionie w czasie
jest obserwacja natury i umiejętność „Siennickich Spotkań Plenerowych”
jej przedstawienia w pracy plastycz- - gminnej imprezie dorocznej. Wzięnej. W plenerze omawiamy zjawisko liśmy też udział w charytatywnej imperspektywy, planu pierwszego, dru- prezie „Choinki Jedynki” Fundacji
giego, tła; wyszukujemy i określamy Anny Dymnej i Polskiego Radia.
gdzie jest linia horyzontu, od czeikomu też nie przeszkadza tak
duża rozpiętość wiekowa. Tu
go zależy jej wysokość, ustalamy też
proporcje – większy, mniejszy, bliżej, każdy pracuje, ma zajęcie i nie zaglądalej itp., ustalamy, z której strony da do sąsiada. Uczymy się szanować
pada światło, gdzie jest cień, czym każdego i jego pracę. Bywa, że coś
jest półcień, czyli uczymy się podstaw się nie uda, ktoś się pomyli, a może
rysunku i próbujemy je zawrzeć, ująć ma po prostu „słabszy dzień", jaw swoich pracach. Nie zawsze to się kiś kłopot, nic to nie szkodzi, pracę
udaje, ale w pamięci, chociaż tej bier- zrobi następnym razem. Najważniejnej – pozostaje. Już rozmawialiśmy szym jest pokonać swoją nieśmiałość
o „złotym podziale”, o kompozycji w operowaniu farbą, lęk przed zepsudzieła malarskiego. To są zagadnienia ciem pracy. Do tej pory czasem pada
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pytanie, czy ktoś ma gumkę, a gumki
nie ma i nie będzie, to już każdy wie.
Gdy szkicujemy ołówkiem, należy robić to delikatnie, by w czas można było
poprawić, przykryć błąd.
zy z zajęć w sekcji da się wypromować jakieś talenty? Na razie
nie ma takiego założenia. To nie jest
szkoła plastyczna, nie ma egzaminu
wstępnego ani żadnego egzaminu.
Tutaj jest bardzo luźna zabawa z plastyką, zdobywanie podstaw wiedzy
plastycznej. Nie konkurujemy też
z zajęciami plastycznymi w szkole
i nie mamy zamiaru
porównywać się. Szkoła ma swój program
i go realizuje, my
mamy inne zadanie – wskazać jak
można
pożytecznie
i kulturalnie spędzić
czas wolny, a że to się
udało w placówce kultury, to tym bardziej
wielki plus. Największym podziękowaniem
i nagrodą za prowadzenie tych zajęć, a często
się z tym spotykam, jest,
gdy umawiamy się na następne zajęcia
w czwartek, westchnienie uczestnika „Tak długo jeszcze czekać? Szkoda, że
nie możemy częściej !”
łaśnie. Placówka kulturalna
jaką jest biblioteka publiczna
nie może opierać się tylko i wyłącznie na pracy etatowej. Tutaj trzeba jak
najwięcej wolontariuszy, ludzi, którzy
mają jakieś zainteresowania, pasje,
chcą je rozwijać i dzielić się tymi zainteresowaniami z innymi. W środowisku wiejskim nikt nam nie zorganizuje kultury. Podana „za darmo”
nie przyjmie się. Możemy i powinniśmy życie kulturalne tworzyć sami,
placówka kultury – biblioteka winna
stwarzać warunki, sprzyjać wszelakiej działalności, oczywiście wspólnie
z władzami samorządowymi i administracyjnymi.
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Bardzo dziękujemy
wszystkim naszym
Czytelnikom,

współpracownikom, sponsorom,
wolontariuszom i przyjaciołom
za zaufanie i pełen wrażeń rok
2015.

Życzymy także pełnych spokoju
i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia

oraz dobrego wypoczynku...
a Nowy Rok 2016

niech będzie wyjątkowy, pełen
pasji,
sukcesów, optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia!

Dyrekcja Gminnej Biblioteki
Publicznej w Siennicy
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Jak atrakcyjnie spędzić Święta z dziećmi?

N

adszedł ten upragniony, świąteczny czas... Każdy z nas, niezależnie od wieku, lubi moment, gdy
zasiadamy wszyscy do stołu i łamiemy się opłatkiem.
dy nadchodzi ten magiczny czas,
powinniśmy odpowiedzieć sobie na to jedno, ale bardzo ważnepytanie: Co chcę dać w tym czasie
swojemu dziecku? Wszyscy przygotowujemy święta jak najlepiej. Myślimy, że inni zwracają uwagę na to,
czy obrus jest idealnie wyprasowany,
a tak naprawdę nie to jest ważne.
Warto zrezygnować z perfekcjonizmu, który nas samych męczy…
Dać temu spokój. Dla naszych najmłodszych pociech jest to czas równie męczący One nie mają ochoty
biesiadować, rozmawiać godzinami
ze wszystkimi członkami bliższej
i dalszej rodziny, za to mają
niespożytą energię, która
musi znaleźć gdzieś ujście.
Dziecko jest zainteresowane
przez jakiś czas prezentem,
który znajdzie pod choinką.
Bawi się nim, pokazuje innym. To trwa niestety dość
krótko, bo jak doskonale
wiemy, dzieci nudzą się bardzo szybko. Aby święta nie
były męczące ani dla dzieci, ani dla dorosłych należy
spędzić je aktywnie. To nie
oznacza oczywiście, że należy wyjeżdżać na święta
z domu i spędzać je np. na
nartach, z dala od rodziny.
Zasadnicze pytanie brzmi: jak spędzić święta z rodziną, przy stole, ale
jednocześnie w taki sposób, żeby nikt
nie był zmęczony, znudzony? Święta mają nam wszystkim dostarczyć
radości i racjonalnego wypoczynku.
Więc wykorzystajmy ten czas zdrowo, czyli aktywnie. Dlatego już na
kilka dni przed Świętami warto się
zastanowić, w jaki sposób nasze dzieci mogą włączyć się w przygotowania
świąteczne. Na początek wykorzystajmy potencjał plastyczny dzieci – kto
jak nie one mają bardzo kreatywne podejście do dekoracji choinki?

G
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Rezygnacja z idealnej choinki,
upstrzonej kupionymi w supermarkecie bombkami, na rzecz piernikowych
ozdób, papierowego łańcucha czy
figurek z masy solnej obrokaconych
„na bogato” na pewno nam się „opłaci”. Święta przygotowywane wspólnie
przez domowników przenoszą ciężar
wartości z otrzymywania prezentów
na wspólne szykowanie i przeżywanie. Dzięki temu dziecko, zamiast samotnie się bawić i czekać na prezenty,
gdy rodzice wszystko szykują, będzie
wyczekiwało świąt jako czasu, kiedy
robi się coś szczególnego z rodzicami. Trzeba pokazać dziecku, że jest za
coś odpowiedzialne, że jeśli ono tego
nie zrobi, to nikt inny też nie. Dzieci
lubią i chcą czuć się odpowiedzialne, wiedzieć, że coś od nich zależy.
A może warto też rozplanować nie-

cym pod nogami. Można na przykład
wyjść na spacer, by odwiedzić kogoś
mieszkającego niedaleko. Warto zaproponować wspólne zabawy z dziećmi, wybierając znane wszystkim gry
i zabawy na śniegu. Ważne, aby były
to takie zajęcia, które angażują całą
rodzinę i dają radość wszystkim.
Można zaplanować też wyjścia nakierowane na podziwianie zimowego
pejzażu. Nasze okolice – lasy, pola też
pięknie wyglądają przyprószone śniegiem.
eśli jednak zdecydujemy się zostać
w domu, nie spędzajmy przy stole
całego dnia. Nie jedzmy więcej, niż
potrzeba. Dzieci łatwo przyjmują nawyki od nas, więc nie uczmy jedzenia
w nadmiarze.
ostarajmy się tak zorganizować
ten wspólny czas, aby było rodzinnie i atrakcyjnie. Pod choinką na pewno każde dziecko
(a może i dorosły?) znajdzie
jakąś grę. Może to być planszowa, karciana, strategiczna,
logiczna… nie ważne. Ważne
jest to, aby zapewniała każdemu dobrą zabawę i angażowała
jak największą ilość osób nawet bez względu na wiek.
rą angażującą myślenie
strategiczne jest Monopol
(w różnych wariantach), grą
ćwiczącą umiejętności językowe oraz umiejętności liczenia
jest Scrabble i SłowoStwory,
a przykładem gry kreatywnej
i ćwiczącej umiejętności skojarzeń jest Tabu oraz Dixit, a także
Kalambury. Jeśli dziecko otrzymało w
prezencie jakąś grę, świąteczne dni to
świetna okazja, by w nią zagrać. Wszyscy domownicy będą się dobrze bawić
i wspominać święta, a przy okazji pozostanie mniej czasu, na objadanie się
i nudę.
okazji trwających Świąt
składam wszystkim rodzicom
i wszystkim dzieciom spokojnych,
radosnych i rodzinnych chwil u boku
najbliższych.

J

P

G

które zajęcia na kilka dni? Na przykład budowa szopki zajmuje trochę
czasu i można jednego dnia coś powycinać, a drugiego ulepić z plasteliny. Myślenie długofalowe to coś,
czego brakuje w dzisiejszych czasach
w wychowaniu: wszystko chcemy tu
i teraz. A dobrze jest to zaplanować
i powiedzieć o tym dziecku, bo one
też lubią wiedzieć, co się będzie działo. A nie nagle wszyscy dorośli zaczynają latać w jedną i drugą stronę
i dziecko nie wie, co się dzieje.
ima daje nam możliwość długich
spacerów ze śniegiem skrzypią-
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Witajcie, to ja Tereska.
ak co roku nie mogłam się już doczekać świąt, a co za tym idzie – prezentów. Byłam bardzo grzeczna, więc
liczyłam na to, że dostanę ten wymarzony, wyczekany prezent.
zas przed świętami był dla mnie
dosyć trudny. Mama była ciągle
zabiegana. Mówiła, że z niczym nie
może zdążyć. Chodziła podenerwowana i krzyczała bez powodu. Babcia
cały czas coś piekła i gotowała, i nie za
bardzo chciała, żebym jej pomagała.
Tata znikał gdzieś razem z dziadkiem
i też nie miał dla mnie czasu. Wcale nie lepiej było z Kaziem. Chociaż
u niego panował w domu spokój i cisza
ze względu na małą Klarcię, to jednak
Kazio stale miał jakieś ważne sprawy
i nie mógł się ze mną bawić. Nie było
co robić. Na dwór nie warto wychodzić, bo padał deszcz. W domu nie
za bardzo można się było ruszyć, bo
mama świeżo posprzątała i nie wolno było nabałaganić. Nuda. Straszna
nuda. Już nie mogłam się doczekać
kiedy w końcu przyjedzie wujek Olek.
Wujek Olek to najmłodszy brat mojego taty. Studiuje i mieszka w Anglii.
Jest bardzo fajny i ma narzeczoną,
która jest Murzynką. Ja tylko raz widziałam Murzynów, kiedy do szkoły
przyjechali z koncertem muzyki afrykańskiej. Teraz wujek ma przyjechać
do nas na święta razem ze swoją narzeczoną i dlatego wszyscy się tak starają,
żeby wszystko było idealnie przygotowane.
zień przed Wigilią, wieczorem,
tata z dziadkiem pojechali do
Warszawy, żeby odebrać gości z lotniska. Gdy wrócili było już późno, ale
mama pozwoliła mi poczekać. Najpierw do domu wszedł dziadek, niosąc ciężkie walizki, potem tata i wujek
poklepując się po plecach i głośno ze
sobą rozmawiając. W drzwiach nagle
wujek się cofnął, przepuszczając przodem swoją narzeczoną. Naprawdę
byłam jej bardzo ciekawa i trochę się
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wstydziłam, ale ona wstydziła się jeszcze bardziej, nieśmiało przekraczając
próg.
otem wszyscy się przywitaliśmy
i słyszałam, że narzeczona wujka
nazywa się Chantal (wymowa francuska <Szantal>) Dla mnie to imię
brzmiało jak z bajki. I w ogóle nie mogłam oczu oderwać od nowego gościa,
aż mama zwróciła mi uwagę że to nie
ładnie się tak gapić. Kiedy goście jedli kolację musiałam iść już spać, bo
było późno, a następnego dnia były
ostatnie roraty i miałam wstać wcześnie. Rano, gdy jeszcze było ciemno,
wszyscy poszliśmy na roraty. Wujek
mówił, że jest bardzo szczęśliwy, że
choć na ostatnich roratach udało mu
się być. Gdy wróciliśmy, wszyscy zjedliśmy śniadanie. Wtedy w świetle
dnia zauważyłam jaka ta wujkowa narzeczona jest ładna. Mam taką piękną
lalkę z ciemną skórą, ale nowa ciocia
jest jeszcze ładniejsza, ma
krótkie kręcone włosy
i bardzo wesołe oczy.
Jedynym problemem
było to, że w ogóle
nie rozumiałam
co mówi. Z moimi rodzicami
i wuj k iem
rozmawiała po
angielsku
i tylko jak
mówiła do
babci lub
dziadka to
wiedziałam
o co chodzi, bo
wtedy wujek tłumaczył.
ego dnia już do wieczora nie czułam się taka osamotniona. Ale
ciocia Chantal czuła się trochę zagubiona. Wigilia ma swoje prawa. Chociaż wiele rzeczy było przygotowanych
wcześniej, to jeszcze dużo było do
zrobienia. Ciocia bardzo chciała pomóc, ale niewiele rozumiała. Jednak
z wielką radością pomogła mi i wujkowi ubrać choinkę. Potem każdy miał
jeszcze swoje zajęcia i tylko ja i ciocia
Chantal zostałyśmy w salonie podziwiać nasze dzieło. Siedziałyśmy obok
siebie w zupełnej ciszy, bo nie bardzo
wiedziałam jak się odezwać. Ciocia po
chwili przyniosła swój tablet i zaczęła

P

T

mi pokazywać zdjęcia swojej rodziny
z Nigerii. Ja niedużo rozumiem po angielsku, ale bez problemu rozpoznałam na zdjęciach mamę, tatę i rodzeństwo cioci.
czasie wieczerzy wigilijnej
wujek nam wytłumaczył, że
ciocia jak była małą dziewczynką to
chodziła do szkoły prowadzonej przez
francuskich misjonarzy. Do szkoły
średniej pojechała już do Francji, bo
była bardzo zdolna. Na studia pojechała do Anglii i tam na uczelni spotkała mojego wujka, którego polubiła
dlatego, że jest Polakiem. A właśnie
z Polski pochodzą jej jakby drudzy
rodzice, to znaczy rodzina, która od
dawna posyłała pieniądze do Afryki,
aby ona mogła się uczyć.
a kolacji wigilijnej był także
Kazio i cała jego rodzina, nie wyłączając małej Klarci, która cały wieczór przespała w kołysce i wyglądała
jak mały Jezus w żłóbku. Na koniec
dziadek przyniósł akordeon, ja flet,
a Kazio-dzwoneczki i rozpoczęliśmy
nasz koncert kolędowy, który ćwiczyliśmy z dziadkiem cały Adwent.
Nasz koncert to były tylko trzy kolędy, ale i tak dostaliśmy gromkie
brawa. Potem akordeon przejął
wujek Olek, tata wziął gitarę,
a ciocia Chantal spytała
czy może pożyczyć mój
flet. Cała reszta śpiewała
i tak dotrwaliśmy prawie
do pasterki. Tak mi się
przynajmniej wydaje, bo
nawet nie wiem, kiedy zasnęłam na kolanach mamy.
astępnego dnia rano mama
zapytała mnie czy wczoraj
o czymś nie zapomniałam. Ja myślałam, myślałam, i nie mogłam nic wymyśleć. Wtedy mama przypomniała
mi o prezentach. No tak, jak to możliwe, że zapomniałam. Prezenty, które jak co roku jakoś się przed Wigilią
same pojawiają pod choinką, leżały
tam nadal nierozpakowane. Pierwszy
raz w życiu rozpakowywałam prezenty w dzień Bożego Narodzenia.
ak to minęły te szczególne wyjątkowe święta, w czasie których
największym prezentem dla mnie była
cała moja rodzina.
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Takich właśnie świąt w zdrowiu i
radości życzą wam Tereska i Kazio.
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Kulturalnie

Prawdziwa historia św. Mikołaja

D

ziś bardzo często św. Mikołaj
przedstawiany jest jako miły
starszy pan z dużym brzuchem i białą
brodą. Ubrany w czerwony płaszcz i
czerwoną czapkę. W Boże Narodzenie
jeździ saniami, które ciągną renifery,
z Laponii lub bieguna północnego do
dzieci i rozdaje prezenty. Przez komin,
pod choinkę, pod poduszkę, czasem
zje ciastka, a czasem nie. Pewnie tyle
ile dzieci, tyle samo różnych historii.
Ale która z nich jest prawdziwa i kim
naprawdę był św. Mikołaj? Posłuchajcie…
ikołaj urodził się ok. 270 roku w
miasteczku zwanym Patras. Są
to tereny dzisiejszej Turcji. Był jedynym dzieckiem, zamożnego małżeństwa. Był bardzo pobożny i wrażliwy
na ludzką niedolę i biedę. Po śmierci
rodziców, odziedziczył duży majątek,
którym chętnie dzielił się z potrzebującymi. Gdy w jego rodzinnym
mieście zapanował głód, popłynął
statkiem do innej miejscowości i zakupił dużo zboża. Kiedy wrócił rozdał

M

Warto zobaczyć

je wszystkim potrzebującym. Innym
razem pomógł pewnemu szlachcicowi, który stracił majątek, wydać trzy
córki za mąż. Podrzucał im skrycie do
domu pieniądze na posag, najpierw
żoną została najstarsza córka, a później młodsze. Kiedy o Mikołaju zrobiło się głośno, skrył się on w klasztorze,
ale wrócił kiedy dowiedział się, że został wybrany na biskupa Myry. Swoją
troską o innych i wiarą podbił serca
swoich wiernych. Najstarsza legenda
związana ze św. Mikołajem, podaje
że uratował on 3 młodych żołnierzy,
którzy zostali niesłusznie skazani na
śmierć przez gubernatora. Mikołaj
uratował ich w osatniej chwili, przekonując o ich niewinności. Inna legenda opowiada o żeglarzach, którzy
podczas sztormu wzywali pomocy
Mikołaja. Podobno biskup ukazał się
na statku, uciszył wiatr, morze i zniknął.

Z

W

ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa
z pasterską laską. Jego atrybutami są
chleb, trzy złote kule, księga, okręt,
sakiewka z pieniędzmi, worek prezentów. Jest patronem dziewcząt pragnących wyjść za mąż, dzieci, marynarzy,
rybaków, więźniów, adwokatów, sędziów i żebraków.

marł ok. 350 r. 6 grudnia, tego
dnia przypada jego wspomnienie.

Katarzyna Podbielska

Obce ciało
zaprzedać swoje ciało i duszę.
Zanussi filmem „Obce ciało” głośno
sugeruje, iż katolicyzm jest w Polsce
prześladowany, a katolik staje się
osobą niepożądaną ,personą non
grata.
ilm opowiada historię dwojga
młodych ludzi Angelo i Kasi,

F

ludzie postępu i sukcesu, popieramy
wyzwolenie z wszystkich więzów
i zobowiązań, łącznie z przyzwoitością.
Liczy się transgresja”. Angelo staje
się ofiarą mobbingu, a jego wiara
obiektem drwin. Kris wystawia go
na próby, namawia do złego, uwodzi,
szydzi z jego pobożności, z różańca,

Prowokujący, intrygujący i dający dużo do myślenia film,
Mocno krytykowany przez krytyków, blokowany przez
środowiska lewicowo-feministyczno-liberalne.

Z

anussi w swoim filmie ukazał
bardzo wyrazisty podział na
dobrych i złych bohaterów, ukazał
zderzenie się świata wielkich
korporacji, ich pustkę i bezduszność
z głębią chrześcijaństwa.
amy z jednej strony twardego
i
niezłomnego
katolika
(Angelo),który potrafi przejść przez
wszystkie wyrządzone mu przykrości,
nie wyrzekając się swojej wiary.
Z drugiej strony kroczące po trupach
kobiety-prześladowcy (bezwzględna
Kris), które w imię kariery są gotowe

M
26

którzy poznają się we Włoszech
w grupie modlitewnej i zakochują się
w sobie. Miłość między nimi jest czysta
i piękna, ale dla Kasi niewystarczająca.
Woli ona poświęcić życie Bogu
i po powrocie do Polski wstępuje do
klasztoru. Angelo nie może pogodzić
się z utratą ukochanej i jedzie za
nią do Polski, z nadzieją, że uda mu
się namówić ją do zmiany zdania.
Zatrudnia się w międzynarodowej
korporacji , gdzie dostaje się pod
władzę amoralnej, bezwzględnej
Kris, wychowanej w komunistycznej
rodzinie. Jej życiowe credo to:” My,

który nosi na palcu oraz zmusza
do nieuczciwych posunięć. Angelo
nigdy się nie poddaje, jest niezłomny
w swojej wierze.
o obejrzeniu tego filmu może i ty
drogi czytelniku stwierdzisz, iż
jest to arcydzieło, które warto obejrzeć,
aby przekonać się samemu, czym
grozi postępowość i postmodernizm.
Poznasz świat wielkich korporacji
i reguły nimi rządzące, ludzi, którzy
upokarzają siebie nawzajem. Może ten
film sprawi , że dokonasz dogłębnej
oceny samego siebie.

P
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W krzywym zwierciadle

Zdrowie i uroda

Czas świąteczny nastał, każdy uśmiechnięty
Pora na Wigilię, Pora na prezenty
Święty wsiadł do sani, zaprzągł renifery
Ale nie pojedzie, śniegu ni cholery
Wpadł na pomysł taki : Robię za szofera
I wynajmę sobie szybko transportera
Jedzie przez Grzebowilk, policja już czyha
Zaraz się okaże czy walnął kielicha
Mikołaj się śmieje : Nic się nie okaże
Gdybym nawet wypił to nic nie wykaże
Wynik: zero, zero, jechał sprawnym samochodem
Święty dostał mandat za zbyt długą brodę
Mikołaj się uśmiał, prezent doskonały
W prezencie od niego dostali dwie pały
Święty już nadchodzi, słychać już pukanie
Ten kto nie był grzeczny to rózgę dostanie
W Grzebowilku grzeczni, niech nikt się nie chowa
No bo wszystkie rózgi posłom podarował
Prezenty rozdane, kolędy śpiewamy
Potem pilot w ręku i znów oglądamy
W naszej telewizji noc atrakcji macie
Na Jedynce „Znachor”, Kevina w Polsacie
Pierwszy dzień za stołem, wciąż tylko jedzenie
Będą boleć brzuszki, będzie zatwardzenie
Jeden dzień za nami, przed, druga połowa
W tym dniu już od rana może boleć głowa
Jak tego uniknąć? Prawda znana wszędzie
Jedz i pij z umiarem, a strachu nie będzie.
Sławomir Gozdołek

Co może uszkodzić florę jelitową

A

ntybiotyki – wszyscy je w czasie naszego życia
przyjmujemy. Są to jedne z najczęściej przepisywanych medykamentów w naszym nowoczesnym świecie.
Jesteśmy eksponowan i na ich działanie w regularnych
odstępach czasu. Występują w lekarstwach jak i jedzeniu. Zwierzęta hodowlane, ryby i owoce morza hodowane rutynowo otrzymują antybiotyki. Wiele owoców,
warzyw, zbóż, nasion strączkowych i orzechów jest opryskiwanych antybiotykami by kontrolować choroby. Więc
wszystkie produkty jakie z nich otrzymujemy dostarczają nam stałego ich źródła wraz z antybiotyko opornymi
bakteriami. Od 1950 roku wielkość produkcji antybiotyków wzrosła z setek ton do stek tysięcy ton w roku 1990.
tym samym wzrosła liczba dowodów i niepokojących badań nad szkodliwością tych substancji na ludzkie zdrowie. Badania dowiodły że: antybiotyki mają bezpośredni
i niszczycielski wpływ na system odpornościowy jak
i na bakterie symbiotyczne (korzystne). Dlatego podczas
przyjmowania antybiotyków bardzo ważną kwestią jest
dostarczenie probiotyków.

Z

ażywanie leków, szczególnie tych bez recepty, stało
się tak normalną częścią naszego życia, iż możemy
swobodnie o tym rozmawiać. Wciąż niewiele osób zdaje
sobie sprawę jaki wpływ wywierają one na nasze ciało,
a co dopiero na jelita. Jakie jeszcze czynniki wpływają na
naszą florę bakteryjną.

D

ieta – to co spożywamy ma bezpośredni wpływ
na kompozycję naszej flory jelitowej. Przetworzona żywność, mnogość cukrów i węglowodanów przetworzonych, które stymulują rozwój różnych gatunków
grzybów i wielu oportunistycznych bakterii. Węglowodany (białe pieczywo, ciastka, herbatniki, makarony)
są promotorami zasiedlania naszych jelit przez robaki
i inne pasożyty. Dzieci karmione sztucznie mają całkowicie odmienną florę bakteryjną niż dzieci karmione
piersią. Dlatego karmienie piersią jest niezbędne dla
prawidłowego rozwoju zbalansowanej flory bakteryjnej.
Dr. Natasha sugeruje, iż choroby autoimmunologiczne,
endokrynologiczne i neurologiczne są współwystępujące
z poważnymi defektami jelitowej flory bakteryjnej.

I

nne czynniki, które niszczą naszą florę bakteryjną to
między innymi: alkoholizm, wysiłek fizyczny, sędziwy wiek, zanieczyszczenie środowiska, ekspozycja na
substancje toksyczne i promieniowanie jonizujące, ekstremalne warunki atmosferyczne i długotrwały stres.
Reasumując „ wszystkie upośledzenia przekazywane są
z pokolenia na pokolenie, ponieważ nowo narodzone
dziecko otrzymuje florę bakteryjną swojej matki. Następna generacja przekazuje ją następnej i proces uszkodzeń pogłębia się coraz bardziej”.

J

eżeli chcesz się zapoznać dokładniej z tym tematem to
zachęcam do przeczytania książki „Zespół psychologiczno-jelitowy – GAPS”.
Agata Sibilska
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Niech Emanuel, Bóg z nami
Bóg pragnący bliskości z nami
Będzie nam pomocą w naszej codzienności
I na drodze do świętości
Życzymy Wam,
doświadczenia miłości Boga, który stał się Człowiekiem.
Niech Boże Dziecię zapuka do Waszych serc i odnajdzie
tam przygotowane mieszkanie.
Niech Jego obecność promieniuje przez Wasze słowa, czyny, gesty
i czyni Wasze domy przystaniami rodzinnej miłości i pokoju.
Niech nawiedzi i pocieszy wszystkie osoby samotne, opuszczone,
pytające o sens swojego życia – oby usłyszały w swych sercach odpowiedź,
owocującą przekonaniem, że warto żyć dla tej Miłości,
która dla nas stała się Dzieckiem.
A w nowym 2016 roku, życzymy Wam pokoju, łaski, zdrowia,
a przede wszystkim Bożego Prowadzenia w każdym kolejnym dniu.
Zaufania Panu w każdej sprawie i wznoszenia oczu ku górze
skąd nadejdzie nam pomoc.
A pomoc nasza jest u Pana.
Drodzy Czytelnicy,
Wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku 2016
Redakcja Dróżki
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., Emilia Bąk, Dominika Bilewicz, Katarzyna Deklerck, Angelika Dziugieł, Grzegorz Dziugieł, Tadeusz Gnoiński, Sławomir Gozdołek, Antonina Głowacka, Paulina
Grzegrzółka, Elżbieta Jurkowska, Monika Krasna, Bożena Łobodowska, Ewa Makuch, Maciej Makuch, Monika Nosal - Łysiak, Ryszard Łubkowski, Katarzyna Podbielska,
Marcin Przyborowski, SiR, Agata Sibilska, Emilia Szydłowska, Maria Śmiech, Edyta Wilczek, 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

28

