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Z życia parafii

Nasze sprawy

Bogu na chwałę

Z życia szkoły

Ze sportowych aren

Dla dzieci

Uroda i zdrowie

Mamo, tato przeczytaj mi to 

Młode mamy

Z bibliotecznej półki

O tych, którzy odeszli

W krzywym zwierciadle

Kulturalnie

Kościół Święty

Kochani Czytelnicy,

Już wkrótce, na nowo będziemy przeżywać najważniejsze wydarzenia naszej  
 wiary: Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Nabożeństwa wiel-

kopostne, praktykowane w naszych parafiach, takie jak „Gorzkie Żale”, czy  
„Droga Krzyżowa” pozwalają nam uświadomić sobie, jak wiele kosztowało 
Chrystusa nasze zbawienie. Jak wielka była cena naszego zbawienia. Święty 
Piotr powie: „Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, 
złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem 
lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego  
i bez zmazy” (1 Pt1, 8-19).

Przeżywając święty czas Triduum Paschalnego, doświadczamy zwycięstwa  
 Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Doznanie tej prawdy w sakramen-

cie pokuty, Eucharystii, jak również w uroczystych celebracjach tego czasu 
sprawia, że możemy spojrzeć na nasze życie z nowej perspektywy. Potrafimy  
dostrzec w nim dar Boży, zauważamy łaski, którymi nieustannie obdarza nas 
Ojciec. Odkrywamy w sobie nowe siły, nowe spojrzenie i motywację, by zmie-
niać nasze życie. Chrystus zmartwychwstał – nabierzmy ducha i podnieśmy 
głowy!

W  tym świątecznym wydaniu Dróżki poprzez interesujące naszym zda- 
 niem materiały zawarte w stałych działach i rubrykach naszego pisma, 

chcemy towarzyszyć Wam we wspólnym, rodzinnym przeżywaniu tego błogo-
sławionego czasu. W szczególności zachęcamy do zapoznania się z artykułem 
pt. „Źródło”, który nawiązuje do jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski oraz 
trwającego w Kościele Roku Miłosierdzia. 

Życzymy przyjemnej lektury,
 Redakcja
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Fot. Święta Siostra Faustyna 1931r.

Życiorys Świętej Siostry Faustyny - cz.VI
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Po rekolekcjach, pełna wdzięcz-
ności i duchowej radości wróciła 

do Warszawy, by na trzeciej proba-
cji pod kierunkiem m. Małgorzaty 
Gimbutt wraz z dwiema siostrami 
przygotować się do złożenia ślubów 
wieczystych. Ten trwający pięć mie-
sięcy okres wypełniony był przede 
wszystkim modlitwą, intensywną 
pracą nad sobą, konferencjami Mi-
strzyni i nie absorbującymi ducho-
wo pracami. Siostra Faustyna miała 
obowiązek w klasztornej westiarni, 
pomagając s. Zuzannie Tokarskiej. 
Reperując odzież, budowała się wiel-
kim umartwieniem i ubogim życiem 
wielu sióstr, a usługując niektórym 
siostrom starszym i chorym czasem 
doświadczała też ludzkiej moralnej 
ułomności. Dziś sprzątałam pokój 
jednej z sióstr - zanotowała w Dzien-
niczku jeden z takich epizodów - Po-
mimo, że się starałam go sprzątnąć  
z największym staraniem, jednak 
osoba ta przez cały ten czas sprzą-
tania chodziła za mną i mówiła: tu 
proszek, tam plamka na podłodze. 
Na każde jej skinienie poprawiałam, 
choć dziesięć razy to samo, byle ją za-
dowolić. Nie praca męczy, ale te nie-
umiarkowane gadania i wymagania. 
Nie wystarczyło jej moje całodzienne 
męczeństwo, ale poszła do mistrzy-
ni na skargę. - Proszę matki, co to 
za siostra niedokładna, nie umie się 
pośpieszyć. - Na drugi dzień poszłam 
tę samą robotę robić bez słowa tłu-
maczenia. Kiedy mnie wzięła w swo-
je obroty, to pomyślałam sobie: Jezu, 
można być cichą męczennicą. Nie od 
pracy sił ubywa, ale od tego męczeń-
stwa. Wszystko jednak przeżywała  
w duchu wiary, a te cierpienia i trud-
ności składała jako wiązankę dla Je-
zusa na dzień wieczystych zaślubin. 
Nic dla niej nie było zbyt trudne, 
kiedy myślała o dowodach miłości 
wobec swojego Oblubieńca. Pod ko-
niec kwietnia 1933 roku przyjechała 
do Krakowa, aby odprawić ośmio-
dniowe rekolekcje i złożyć wieczystą 
profesję. Jej serce przepełnione było  
wielką radością i wdzięcznością 

za łaskę powołania. Bóg dał jej po-
znać ogrom Swej miłości, która jest 
odwieczna, wielka, czysta i bezin-
teresowna, a jej miłość zrodziła się  
w czasie poznania. Kiedy wspomnę 
sobie - wyznała - że za parę dni mam 
się stać jedno z Panem przez ślub 
wieczysty, radość zalewa moją duszę 
tak niepojęta, że nie umiem tego 
wcale opisać. 

W roku 1933 dnia 1 maja cere-
moniom ślubów wieczystych, 

które są najważniejszym wydarze-
niem dla każdej siostry i świętem dla 
całej rodziny zakonnej, przewodni-
czył bp Stanisław Rospond. Leżąc 
krzyżem na posadzce kaplicy, nakry-
te czarnym kirem, przy biciu żałob-
nych dzwonów umierały dla świata, 
by żyć tylko dla Boga i Jego królestwa 
w duszach ludzkich na ziemi. Każda 
zanosiła osobiste prośby, wierząc, że 
w takim momencie Jezus niczego nie 
odmawia swym oblubienicom. Sio-
stra Faustyna polecała Jezusowi cały 
Kościół święty, swoje Zgromadzenie, 
rodzinę, wszystkich grzeszników, ko-
nających i dusze w czyśćcu cierpiące. 
Dziękowała za niepojętą godność ob-
lubienicy Syna Bożego i za królewskie 
herby: miecz, krzyż i cierniową koro-
nę, które od tego dnia miały ją zdobić. 
Matkę Bożą prosiła o szczególniejszą 
opiekę, przypominając Jej nowy tytuł 
do miłowania. Matko Boga. Maryjo 
Najświętsza. Matko moja – mówiła 
do Niej - Ty w szczególniejszy sposób 
jesteś teraz Matką moją, bo Syn Twój 
ukochany jest Oblubieńcem moim, 
a więc jesteśmy oboje teraz dziećmi 
Twoimi. Ze względu na Syna musisz 
mnie kochać. Maryjo, Matko moja 
najdroższa kieruj moim życiem we-
wnętrznym, aby ono było miłe Syno-
wi Twojemu. 

Z    rąk księdza Biskupa przyję- 
 ła świecę na znak niebieskiego 

oświecenia i rozpalonej miłości oraz 
obrączkę z wygrawerowanym Imie-
niem Jezus. Zaślubiam Cię Jezusowi 
Chrystusowi, Synowi Ojca Najwyż-
szego- mówił bp Rospond podając jej 
obrączkę. Od tej chwili jej obcowanie 

z Bogiem było tak silne, jakiego ni-
gdy przedtem nie miała. Czuła, że 
kocha Boga i że jest kochana. Dusza 
jej skosztowawszy Boga nie umiałaby 
żyć bez Niego. 

Po ślubach wieczystych jeszcze 
prawie przez miesiąc pozostała  

w Krakowie. Przed wyjazdem do 
Wilna, 27 maja 1933 roku, zasięgnę-
ła rady u spowiednika o. Józefa An-
drasza SJ, który podobnie jak o. Elter 
utwierdzał ją co do prawdziwości ob-
jawień, zalecał wierność łasce Bożej  
i posłuszeństwo. Żal jej było wy-
jeżdżać z tego klasztoru, gdzie  
doznała tylu łask i gdzie czuła się bez-
pieczna pod okiem doświadczonego 
spowiednika, ale Jezus zapewnił ją  
o swojej obecności i przypominał, że  
obiecał kapłana, który pomoże speł-
nić jej wolę Bożą. 

Opracowano na podstawie książki sio-
stry M. Elżbiety Siepak „Dar Boga dla 
naszych czasów”
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Autorem słów i muzyki Hymnu 
Światowych Dni Młodzieży jest 

krakowski kompozytor Jakub Blycharz. 
Jego propozycję hymnu „Błogosła-
wieni miłosierni”, dnia 25 września 
2014 roku Komitet Organizacyjny 
XXXI Światowych Dni Młodzieży 
ogłosił oficjalnym hymnem ŚDM 
2016. Pieśń tę wybrano spośród 94 
nadesłanych utworów.

Dnia 6 stycznia 2015r. w Krako-
wie, na zakończenie Orszaku 

Trzech Króli, odbyła się premiera 
oficjalnego hymnu ŚDM Kraków 
2016. W premierze wzięli udział  
wokaliści: Katarzyna Bogusz, Alek-
sandra Maciejewska i Przemek Klecz-
kowski oraz około 50-osobowy chór 
mieszany i orkiestra pod batutą dyry-
genta Huberta Kowalskiego.   Wśród 
licznie zgromadzonych krakowian, 
hymnu w jego premierowym wyda-
niu wysłuchał Ks. Kard. Stanisław 
Dziwisz oraz sam autor pieśni, Jakub 
Blycharz. 
 

Tekst hymnu autor zaczerpnął  
z Pisma Świętego, a jego refrenem 

są słowa jednego z błogosławieństw, 
będącego hasłem Światowych Dni 
Młodzieży  2016: „Błogosławieni mi-
łosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią.” Hasło to związane jest  
z ogłoszonym przez papieża Francisz-
ka Rokiem Miłosierdzia dla całego 
Kościoła powszechnego.

TEKST HYMNU
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

Hymn rozpoczynają słowa Psalmu 
121 (120), który wlewa w nasze 

serca pokój i pewność, że miłosierny 
Pan czuwa nad nami i dopełnia danej 
nam obietnicy towarzyszenia czło-
wiekowi „teraz i po wszystkie czasy”. 
Już w pierwszej zwrotce – pośrodku 
cytatu ze Starego Testamentu - Bóg 
określony jest mianem miłosiernego.

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

W drugiej zwrotce znajdujemy 
odniesienia do przypowie-

ści o zagubionej owcy z Ewangelii  
św. Łukasza (15,1-7), która wlewa 
nadzieję w niestrudzone próby Boga 
odzyskania człowieka do pełnego ży-
cia. Jezus zapewnia w przypowieści  
o wielkiej radości, jaka panuje w nie-
bie z powodu nawrócenia się każdego 
grzesznika. Poprzez swoją śmierć na 
krzyżu, dał nam dostęp do nowego 
życia – wpisał ludzkość w odwieczny 
plan zbawienia, dzięki wylanej za nas 
Świętej Krwi. 

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

Trzecia zwrotka to parafraza słów 
Psalmu 130: „Jeśli zachowasz pa-

mięć o grzechach, Panie, / Panie, któż 
się ostoi? / Ale Ty udzielasz przeba-
czenia, / aby Ci służono z bojaźnią”. 

Postawa Boga w stosunku do nas jest 
naszą inspiracją do przyjęcia posta-
wy miłosierdzia w relacjach z innymi 
ludźmi.

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki 
dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas 
Duch.
Niech to widzi świat!

Ostatnia zwrotka oddaje sens 
ważnych punktów kerygmatu 

(czyli zbioru podstawowych prawd 
Ewangelii), które odnoszą się do 
naszego odkupienia w Chrystu-
sie ukrzyżowanym, pogrzebanym  
i zmartwychwstałym oraz do przy-
jęcia przez wiarę Jezusa Chrystusa, 
jako osobistego Pana i Zbawiciela. 

[Refren]
Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią.

Refren hymnu to słowa piąte-
go błogosławieństwa z Kazania 

na Górze z Ewangelii św. Mateusza  
(Mt 5,3-10): „Błogosławieni miłosier-
ni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
To zarazem przesłanie Światowych 
Dni Młodzieży, które odbędą się  
w Krakowie – mieście orędzia mi-
łosierdzia św. Faustyny Kowalskiej.
Refren hymnu jest zachętą do życia 
w nadziei i ufności, które płyną ze 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
A więc i Ty zaufaj Panu już dziś!

Światowe Dni Młodzieży
Hymn

Maria Śmiech
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Maria Śmiech

Niech święta rodzina będzie wam 
przykładem”, „pamiętajcie, że 

sakrament ma wielką siłę” - takie 
słowo dali nam nasi rodzice błogo-
sławiąc nas na nową drogę życia, na 
kilka chwil zanim wypowiedzieliśmy 
sakramentalne „tak”. Było to zupełnie 
niedawno... A jednak już prawie pięć 
lat temu.

Ślub to niezwykła chwila. Zaczy-
na wszystko. Nas do tej chwili 

przygotował ks. Przemysław Lud-
wiczak. Uświadomił mi rzecz, którą 
niby powinnam wiedzieć od dziecka 
obserwując dziadków i rodziców, 
a mianowicie, że małżeństwo jest 
wspólną drogą do świętości. Chociaż 
szczerze mówiąc, kiedy zaczynaliśmy 
kurs przedmałżeński wydawało 
mi się to dość abstrakcyjne. My 
świętymi - dobre sobie. Mieliśmy 
mnóstwo na sumieniu. Pan Bóg jest 
jednak większy niż nasze grzechy  
i z naszych najmniejszych wysiłków 
wyciąga ogromne dobro. Obfitość 
Jego łask przechodzi moje najśmielsze 
oczekiwania. Wracając jednak do 
ślubu. Podczas kazania usłyszeliśmy 
z ust ks. Przemka, że w sakramen-
cie małżeństwa Bóg uzdalnia nasze 
dusze do prawdziwej miłości. Mamy 
wzajemnie się dopełniać, oddawać 
siebie nawzajem Jezusowi. Tak, aby 
w końcu patrzeć w ten sam sposób 
na Jezusa, aby zakochać się w Jezusie 
przez współmałżonka.

Jednym słowem nie będzie łatwo, 
pomyślałam wtedy. Właściwie 

nadal myślę, że to niemożliwe bez  
łaski sakramentu. Po ślubie widzi 
się współmałżonka jakby wyraźniej 
i prawdziwiej. Dzięki temu możemy 
naprawdę zacząć kochać. Kochać to 
przecież służyć, oddawać siebie, a nie 
tylko trzymać za rękę i mówić czułe 
słowa. Wiara bez uczynków jest mar-
twa, miłość tym bardziej. Najtrudniej 
jest przecież być miłym, wyrozumia-
łym, cierpliwym dla najbliższych, 
kiedy mam katar, dzieci chore i samo-
chód się popsuje.

Trudno mi określić kiedy naro-
dziła się w nas potrzeba bycia we 

wspólnocie. Może była w nas od po-
czątku małżeństwa. Nie potrafiliśmy 
tylko jej określić słowami, w ogóle 
musieliśmy nauczyć się rozmawiać 
na wiele tematów, co nie było dla nas 
łatwe. Przez jakiś czas modliłam się  
o wspólnotę dla nas i jak już wspo-
mniałam o obfitości łask; objawiła się 
ona i w tej kwestii. Pan Bóg obdarował 
nas dwiema wspólnotami. Należy-
my z mężem do Grupy Jana Pawła II  
w Siennicy. Spotykamy się raz w mie-
siącu na rozważaniu Słowa Bożego. 
Należą do niej zarówno małżeństwa 
jak i osoby samotne, czy jedno z mał-
żonków. Drugą wspólnotą, do której 
należymy jest Domowy Kościół.

Ks. Franciszek Blachnicki, założy-
ciel Domowego Kościoła, któ-

ry działa jako rodzinna gałąź Ruchu 
Światło-Życie powiedział, że „W sa-
kramencie małżeństwa to Bóg czyni 
siebie gwarantem i zobowiązuje się 

dokonać tego, co znaki sakramentalne 
wyrażają i co jest w nich celebrowane, 
mianowicie ukształtowania jedno-
ści z dwojga różnych”. Niesamowite, 
prawda? Pan Bóg mówi: ja wiem, że 
nie dasz rady kochać Twojego męża 
tak jak on na to zasługuje, ale nie 
martw się ja to zrobię za Ciebie i od-
wrotnie oczywiście. Uczestniczymy  
w spotkaniach kręgu od września 
ubiegłego roku i każde z nich jest wiel-
ką radością. Wspólnota małżeństw 
daje przede wszystkim wsparcie, 
że inni myślą o rodzinie podobnie. 
Można nazwać to detoksem od ota-
czającego świata i natłoku informacji 
godzących w sens tworzenia rodziny 
i małżeństwa. Dzieląc się radościami 
i niepokojami widzimy, że nasze pro-
blemy są uniwersalne, że są sytuacje, 
przez które trzeba jakby przejść, żeby 
dorosnąć, czy rozwinąć się duchowo, 
czy po prostu bardziej się nawzajem 
pokochać. Domowy Kościół to rów-
nież wspólna modlitwa, rozważanie 
Słowa Bożego.

W  pojedynkę trafić do nieba jest 
trudno, więc Pan Bóg dał nam 

małżeństwo. Okazuje się jednak, że  
w małżeństwie również nie jest łatwo, 
więc dał nam Domowy Kościół.

JEDNOŚĆ
 Z DWOJGA RÓŻNYCH

Agata Makuła
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Dzień 4 marca w naszej wspól-
nocie to święto naszego pa-

trona. Za sprawą Kaziuków mamy  
nadzieję, że życie św. Kazimierza 
jest wszystkim dobrze znane. Sta-
ramy się poszerzać kult świętego 
Królewicza. Na prawdę warto znać, 
a przede wszystkim zwracać się  
z modlitwą do patrona Polski i naszej 
małej Ojczyzny. Ten święty młodzie-
niec to wyjątkowa postać w historii 
Polski i na pewno skutecznie wstawia 
się za nami w Niebie tak jak nie od-
mawiał nigdy pomocy za życie. 

Parafianie mieli okazję przygoto-
wać się do uroczystości poprzez 

czterdziestogodzinne nabożeństwo 
poprzedzające odpust. Była to spo-
sobność do szczególnego powierze-
nia całej parafii, wszystkich trosk  
i trudności, oraz dziękczynienia przed 
Przenajświętszym Sakramentem.  
4 marca przypadał na kolejny pią-
tek Wielkiego Postu, więc oprócz  

uroczystych Mszy Świętych, mogli-
śmy uczestniczyć w Nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej. Przypadające raz 
na rok święto parafii zgromadzi-
ło oprócz mieszkańców i przyjaciół 
również księży z okolicznych miej-
scowości przy wspólnej modlitwie.

Za sprawą projektu Drogi Na-
dziei tegoroczny odpust stał 

się wyjątkowym wydarzeniem  
w parafii. Jak informowaliśmy  
w grudniowym numerze Dróżki, 
oraz na bieżąco na figowcu.net trzy 
wspólnoty podjęły się zadania zapro-

szenia do modlitwy za Polskę. Pod 
patronatem Stowarzyszenia Przyja-
ciół Grzebowilka oraz Fundacji Być 
Więcej oraz pod okiem mistrza Bar-
tłomieja Kurzei powstał obraz. Pro-
jekt był również wspierany modlitwą  
i finansami przez wojsko św. Kazimie-
rza, pluton św. Michała Archaniała.  
Obraz przedstawia wizję św. s. Fau-
styny, którą opisała w Dzienniczku 
i który przedstawia trzech patro-
nów Polski którzy wstawiają się za 
naszą Ojczyzną przed Trybuna-
łem Miłosierdzia (Dz. 689). Może  

Święty Kazimierz 
wciąż żyje !

W ciągu roku liturgicznego każda parafia przynajmniej 
raz przeżywa uroczystość odpustową. W tym dniu w sposób 
szczególny czci się patrona parafii, czyli są to jakby imieniny 
parafii. W naszej wspólnocie uroczystość ku czci św. Kazimierza 

Królewicza - patrona parafii, przypada na dzień 4 marca.
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dziwić apokaliptyczna wizja Baranka. 
Jednak to mocno uderza w świado-
mość modlącego się przed obrazem. 
Święta Faustyna może przeczytać  
w Księdze zapisaną krwią tylko Imię 
Jezus. Chrystus mówi jej, że są tam 
wypisane dusze, które uwielbiły Jego 
Miłosierdzie. Ale, żeby jak najwięcej 
dusz znalazło swoje imię w tej księdze 
potrzeba nieustannego wstawiennic-
twa świętych patronów Polski. Wśród 
nich znalazł się św. Kazimierz, nasz 
patron. Siostra Faustyna widziała 
go nie przypadkiem. To wskazówka 
i instrukcja dla nas, aby w tym nad-
zwyczajnym Roku Miłosierdzia oraz 
Jubileuszu Chrztu Polski głosić Boże 
Miłosierdzie i gorąco modlić się w in-
tencji Ojczyzny.

Od 4 marca wchodząc do para-
fialnej świątyni widzieć możemy 

piękne dzieło, które nie ma ozda-
biać ścian i cieszyć oko. Mamy przed 
nim upaść na kolana i z całego serca  
powierzać naszą wspólnotę, nasze 
rodziny i Polskę. Razem z liceum 
Polonijnym św. Stanisława Kostki  
w Warszawie oraz parafią św. Andrze-
ja Boboli w Rajszewie gdzie wkrótce 
również zawisną podobne obrazy 
chcemy szerzyć kult naszych świę-
tych patronów, s. Faustyny ale przede 
wszystkim mówić o nieskończonym 
miłosierdziu Boga. 

Radakcja

Święty Kazimierz czczony jest 
jako główny patron Litwy  

i Polski, wileńskiej prowincji 
kościelnej, archidiecezji 
białostockiej, diecezji 

łomżyńskiej i drohiczyńskiej, 
a także patron młodzieży 

litewskiej.
W 1960r Zakon Kawalerów 

Maltańskich obrał św. 
Kazimierza za swojego 
patrona, Patronuje on 

również zorganizowanemu 
w 1948r w Rzymie Kolegium 

Litewskiemu. fot. W trakcie pracy
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W     święto Świętej Rodziny tj. 
 27.XII.2015r. w miejscowej 

hali sportowej, odbył się nasz pierw-
szy parafialny zimowy piknik. Za jego 
zorganizowanie odpowiedzialne było 
Wojsko Św. Kazimierza, dołączyła 
się też oaza Dzieci Bożych i dziecięca 
schola. 

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy  
o godz. 15:00 od wspólnej mo-

dlitwy. Koronkę do miłosierdzia Bo-
żego poprowadził Ksiądz Proboszcz. 
Potem wszystko działo się w kilku 
miejscach równocześnie. Na boisku, 
rozgrywany był turniej siatkówki, 
gdzie trzy mieszane drużyny, dzielnie 
walczyły o zwycięstwo. Nieco młod-
si, mogli spocić się grając w tenisa  

stołowego, w sali na piętrze. Tam 
czekała nie lada gratka. Tylko najod-
ważniejsi mogli sprawdzić się, stając 
w sportowe szranki z Księdzem Pro-
boszczem. A nasi najmłodsi,  pod 
opieką rodziców, mogli grać w przy-
gotowane, różnorodne gry planszo-
we. Turniej  przebiegał wyjątkowo 
wartko, ponieważ dzieciaki, chciały 
poznać wszystkie gry. Cały czas wszy-
scy uczestnicy pikniku zajadali skład-
kowy słodki poczęstunek.  

Około godz. 18.00 zakończyły 
się  zmagania sportowe i chęt-

ni przeszli do Kościoła, gdzie odby-
ła się druga część naszego pikniku. 
Dziecięca schola, wraz z rodzicami, 
przygotowała przepiękne kolędy  

i pastorałki. To był wspaniały  czas, 
kiedy mogliśmy cieszyć się wspólnym 
śpiewaniem w obecności nowonaro-
dzonego Pana Jezusa. Dorośli poznali 
nowe pastorałki, a dzieciaki mogły  
z bliska w atmosferze radości obej-
rzeć tegoroczny żłóbek.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
za zorganizowanie zimowego pik-

niku. Dziękujemy za przyniesione gry 
i poczęstunek, a przede wszystkim 
dziękujemy za obecność, bo wspólna 
zabawa i śpiew była wspaniałym po-
mysłem na uczczenie tego dnia, świę-
ta Świętej Rodziny. 

I zimowy piknik 
 czyli sportowe kolędowanie

■
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRZEBOWILKA

Stowarzyszenie Przyjaciół Grzebowilka  
zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  

30 marca (środa) o godz. 19.30  
w miejscowej hali sportowej,  

na którym zostaną wybrani członkowie zarządu,  
przedstawione będzie sprawozdanie z działalności za rok 2015  

oraz plan działania na rok bieżący. 
Zachęcamy do zgłaszania propozycji działania, sugestii itd. osobiście do zarządu lub 

drogą elektroniczną na adres 
drozka.redakcja@gmail.com lub drozka@figowiec.net

Zarząd SPG
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Dnia 2 lutego 2016 roku zakoń- 
 czyliśmy Rok Życia Konse-

krowanego. „Tylko w Twoim Miło-
sierdziu, Panie mój, nadzieja ma”.
Śpiewając te słowa na wejście, chór  
i wszyscy wierni w siennickiej świąty-
ni rozpoczęli wspólne dziękczynienie 
za dar życia konsekrowanego. Uro-
czysta Eucharystia odbyła się dnia 
31.01.2016r. o godz. 12:30. Okolicz-
nościowe kazanie podczas Mszy Świę-
tej. wygłosił o. prof. dr hab. Jarosław 
Różański z Warszawy – misjonarz, 
oblat Maryi Niepokalanej, kierownik 
katedry misjologii na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W  kazaniu słyszymy o darach, 
charyzmatach od Ducha Świę-

tego, którymi Bóg obdziela każdego 
człowieka, a szczególnie osoby konse-
krowane. To one są powołane by słu-
żyć wspólnocie, Kościołowi. Wiara jest 
potężna, że aż przenosi góry, ale jeszcze 
ważniejsza i silniejsza jest miłość. Mi-
łość po ludzku to i zauroczenie, i che-
mia, dawanie i odczuwanie miłości. Ale 
to jest za mało. Miłość chrześcijańska 
– czynić dobro, a jeszcze większa, która 
wszystko przetrwa i przenosi się poza 
śmierć - ta największa Miłość to Bóg. 
Bóg jest Miłością. Człowiek wraca do 
Boga, do Źródła, które nigdy nie ustaje. 
Miłość Boga to Miłosierdzie, którego 
ciągle doświadczamy.

W  tym kontekście kaznodzie-
ja określił rolę i znaczenie dla 

Kościoła i ludzi pracę osób konse-
krowanych i normalnie, w prostych  
słowach dziękował siostrom kapu-
cynkom za pracę w tutejszej parafii.

Następnie dziewięć sióstr, które 
obecnie pracują w Siennicy, klę-

cząc przed Ołtarzem Pańskim pona-
wiało swoje śluby.

Nawiązując do wywiadu z „sien-
nickimi” siostrami, który ukazał 

się w Dróżce z maja 2015 /Nr 22(5)/, 
zwróciliśmy się z prośbą o podsumo-
wanie Roku Życia Konsekrowane-
go, czego doświadczyły siostry przez 
ten rok, jakich łask od Boga doznały, 
czym od Kościoła zostały obdarzone, 
a może coś zmieniło się w środowi-
sku, parafii. Wiadomo, zakończenie 
nie znaczy zamknięcie, przerwanie, 
to jest otwarcie nowe, nowe drogi, 
nowe osiągnięcia, nowe łaski.

O to, co nam mówią siostry 
(treść opracowały s. Agnieszka 

wspólnie z s. Magdaleną):
„Razem dziękujemy Ojcu, który nas 
powołał do pójścia za Jezusem w peł-
nym posłuszeństwie Jego Ewangelii  
i w służbie Kościołowi oraz wlał  
w nasze serca Ducha Świętego,  
dającego nam radość i sprawiającego, 
że świadczymy całemu światu o Jego 
miłości i Jego miłosierdziu.”

Papież Franciszek do osób konsekro-
wanych.

Zatrzymując się na chwilę refleksji 
tuż po zakończeniu Roku Życia 

Konsekrowanego pytamy: Co nam 
dał ten czas? Co przyniósł Kościołowi?

My, jako siostry Kapucynki NSJ 
 chciałybyśmy podzielić się  

z Wami, drodzy czytelnicy Dróżki 
tym, co dla nas było radością Roku 
Życia Konsekrowanego.
Ojciec Święty Franciszek zapra-
szał nas w tym czasie do spojrzenia  
w przeszłość z wdzięcznością. Każda  
z nas osobiście patrzyła na swoją 
historię życia, dziękując Bogu i lu-
dziom, których nam postawił na 
drodze. Odkrywałyśmy na nowo dar 
naszego powołania. To, że jesteśmy 
potrzebne jako osoby konsekrowane, 
że możemy nieść światło Chrystusa 
tym, wśród których żyjemy. Wspól-
ne świętowanie w lutym 2015 roku  
w naszej parafii w Siennicy uświa-
domiło nam, że jesteśmy ważne dla 
naszej społeczności. Otrzymały-
śmy wiele wyrazów życzliwości oraz 
wsparcie modlitewne od naszych 
parafian. Cieszymy się, że możemy 
żyć w społeczności tak serdecznej  
i otwartej wobec naszego powołania 
i zadań, które spełniamy. Cała wspól-
nota parafialna ogarnęła modlitwą 
osoby konsekrowane pochodzące  

Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego  
w Siennicy

Fot. Siostry w czasie odnawiania ślubów zakonnych
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z naszej parafii, które są znakiem, że 
w naszych rodzinach bije źródełko 
wiary.

Dla naszego Zgromadzenia rok  
 2015 był także setną rocznicą 

przyłączenia do Zakonu Franciszkań-
skiego. Dziś jest to dla nas oczywiste: 
jako siostry Kapucynki pragniemy iść 
śladami Chrystusa na wzór św. Fran-
ciszka, ale na początku powstawania 
Zgromadzenia siostry szukały swojej 
tożsamości. Ideał ubóstwa, radości  
i prostoty ewangelicznej, którego 
pragnęły pierwsze siostry, odnalazły  
w postaci św. Franciszka z Asyżu. 
Nasz patron ukochał Chrystusa ubo-
giego i ukrzyżowanego, i płonąc mi-
łością do Boga, jednocześnie niósł tę 
miłość najuboższym. Dziś także i my 
staramy się go naśladować na tej drodze.

W  czasie wakacji mogłyśmy 
uczestniczyć w kursach w Rzy-

mie, połączonych z pielgrzymką do 
Asyżu, ojczyzny naszego patrona. Był 
to czas spotkania z siostrami z innych 
krajów, budowania wspólnoty i zgłę-
biania duchowości franciszkańskiej. 
W grudniu świętowałyśmy ten jubile-
usz z braćmi kapucynami w Lublinie. 
Dzięki ich pomocy przyszłyśmy jako 
Zgromadzenie do Polski, jak rów-
nież do Siennicy, dzięki ich pomocy 
rozwijamy się tak prężnie w Polsce. 
Bracia towarzyszą nam duchowo do 
tej pory (spowiedź, kierownictwo 
duchowe, prowadzenie dni skupienia 
oraz rekolekcji).

W  sierpniu nasze siostry wraz  
 z wychowankami uczestni-

czyły w pielgrzymce na Jasną Górę.  

S. Magdalena i s. Sylwia pielgrzymo-
wały z grupą rowerową z Siennicy. 
Dzieląc trudy i radości z całą grupą, 
siostry doświadczyły ogromnej życz-
liwości i serdeczności.
S. Dorota s. Iwona i nasze młodsze 
wychowanki pielgrzymowały do stóp 
Jasnogórskiej Pani z grupa kapucyń-
ską z Lublina. Szczególną intencją 
była podziękowanie Maryi za opiekę 
nad naszymi podopiecznymi, której 
doświadczamy tak obficie. Opatrz-
ność Boża czuwa i działa przez do-
brych ludzi, którzy okazują wsparcie 
dla naszego domu przez modlitwę  
i konkretną pomoc. Jesteśmy 
wdzięczne naszym dobrodziejom za 
zaufanie i otwartość.

We wrześniu przeżywałyśmy 
 dwie radosne uroczystości. 

Pierwsze śluby złożyły w Lublinie  
s. Aleksandra Krysińska i s. Pauli-
na Romanowska. S. Ola pochodzi  
z Siennicy, tym bardziej jest to ra-
dość dla całej naszej parafii. Obec-
nie pracuje na Sycylii, opiekując 
się starszymi siostrami. S. Paulina 
po ślubach trafiła do naszej wspól-
noty. W Łomży swoje śluby wie-
czyste złożyła s. Zuzanna Głasek 
, która pracowała także w domu 
w Siennicy, opiekując się dzieć-
mi oraz prowadząc oazę. Otocz-
my naszą modlitwą młode siostry, 
prosząc dla nich o potrzebne łaski  
i gorliwość w służbie Bożej. Cie-
szymy się, że Pan Bóg obdarza nas 
darem powołań, że wciąż są młode  
dziewczęta, które chcą powierzyć się 
całkowicie Panu Bogu.

W  listopadzie radowałyśmy się 
z całą wspólnotą parafialną 

konsekracją ołtarza w naszym koście-
le. Na tę uroczystość przybyło wiele 
sióstr, które przez lata posługiwały  
w naszej parafii i wpisały się pozy-
tywnie we wspomnienia mieszkań-
ców Siennicy i okolicznych miej-
scowości. Cieszymy się, że żyjemy i 
pracujemy we wspólnocie kościoła 
lokalnego, dla której piękno świąty-
ni jest tak ważne i która podjęła się  
wielkiego wysiłku rekonstrukcji oł-
tarza.

Dnia 31 stycznia br. w naszej pa-
rafii dziękowałyśmy Bogu za dar 

Roku Życia Konsekrowanego. Uro-
czystej Eucharystii przewodniczył ks. 
prof. Jarosław Różański – oblat Ma-
ryi Niepokalanej z Warszawy. Czyta-
nia na tę niedzielę podkreślały dzia-
łanie Boga w życiu osoby powołanej, 
szczególnie hymn o miłości. Miłość, 
która jest z Boga prowadzi do waż-
nych, życiowych decyzji. Na wzór Je-
zusa Chrystusa osoby konsekrowane 
oddają swoje życie w ręce Stwórcy. 
Oddają je sami z siebie, bo wierzą  
i ufają, że jest z nimi Miłość silniejsza 
niż śmierć! W homilii ks. Jarosław  
przypomniał nam, że Bóg powołuje 
nas do niesienia takiej miłości. Od-
nowiłyśmy też nasze śluby zakonne, 
czyli nasze oddanie się Bogu przez 
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. 
Tekst profesji przypomina nam do 
czego zobowiązałyśmy się przed Ko-
ściołem :
„ Ja siostra…., której Pan dal łaskę, 
że stanowczo pragnę poświęcić się 
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Fot. Wspólne zdjęcie po zakończeniu Mszy św. z ks. Dziekanem i o. Jarosławem
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Bogu i doskonalej naśladować Chry-
stusa, odnawiam śluby czystości,  
ubóstwa i posłuszeństwa. Wobec zgro-
madzonego tu Kościoła, zobowiązuję 
się wiernie zachowywać Regułę Trze-
ciego zakonu regularnego św. Fran-
ciszka, zgodnie z Konstytucjami Sióstr 
Kapucynek Najświętszego Serca Je-
zusa. Dlatego proszę o łaskę Ducha 
Świętego, powierzam się Niepokala-
nej Dziewicy, abym mogła osiągnąć 
doskonałą miłość w służbie Boga  
i Kościoła.”

Po południu 3 siostry uczestni- 
 czyły w uroczystej Eucharystii  

w Mińsku Mazowieckim w Para-
fii Narodzenia NMP na zakończe-
nie Roku Życia Konsekrowanego 
z udziałem innych osób konsekro-
wanych z naszego regionu. Oprócz 
nas były obecne siostry Loretanki 
z MM, siostry Szarytki z Ignacowa, 
siostry Franciszkanki Niepokalanej  
z Pniewnika, księża salezjanie i księża 
misjonarze św. Wincentego a Paolo. 
Ks. Edward –misjonarz, w homilii 
podkreślił potrzebę uwielbienia Boga 
za wielość charyzmatów w Kościele 
oraz ożywienie entuzjazmu uczniów 
Chrystusa , którzy podjęli drogę kon-
sekracji we współczesnym świecie, 
tak bardzo odartym z ewangelicznych 
wartości.

Bóg nieustannie potrzebuje współ- 
 pracowników w przekazywaniu 

ludzkości Dobrej Nowiny i zaprasza lu-
dzi do powierzenia swego życia  wielkiej 
sprawie głoszenia Królestwa Bożego.  

W  święto Ofiarowania Pańskie-
go udałyśmy się do katedry 

praskiej, gdzie podczas uroczystej 

Eucharystii został zakończony Rok 
Życia Konsekrowanego w naszej 
diecezji i Kościele Powszechnym. 
W życiu konsekrowanym, Bóg nie 
zabiera niczego człowiekowi, ale go 
wielkodusznie ubogaca i zaprasza do 
doświadczania szczęścia bycia umi-
łowanym i potrzebnym. Bóg również 
we współczesnym świecie zwraca się 
do wybranych osób z darem powoła-
nia. Katecheza tego świata nieustan-
nie odrzuca możliwość interwencji 
Boga w ludzkie życie i neguje wartość 
ewangelicznej propozycji osiągnięcia 
szczęścia poprzez szczery dar z same-
go siebie. Spełnione życie polega na 
tym, aby powiedzieć Bogu: „FIAT” 
– niech się tak stanie i być wiernym 
temu co się obiecało! Wszyscy jeste-
śmy zaproszeni do modlitwy za osoby 
konsekrowane, aby wytrwały w swo-
im „FIAT” !
Dziękujemy Panu Bogu za ten czas  
w którym mogłyśmy odkryć na nowo 
nasze miejsce we wspólnocie Kościo-
ła jak i doświadczyć życzliwości od 
naszych parafian .

W  kruchcie kościoła w Sien-
nicy siostry wyłożyły folde-

ry do wzięcia. Na jednej stronie są 
wymienione osoby konsekrowane 
pochodzące z parafii w Siennicy:  
o. Andrzej Baran – Brat Kapucyn,  
o. Adam Zwierz – Brat Kapucyn,  
s. Elżbieta Oklesińska – Siostra Sza-
rytka, s. Agnieszka Augustyniak – 
Siostra Sacre’ Coeur, s. Izabela Kot – 
Siostra Kapucynka NSJ, s. Aleksandra  
Krysińska – Siostra Kapucynka 
NSJ oraz nowicjuszki, czyli oso-
by na drodze formacji do życia  

konsekrowanego: Anita Baczewska 
– nowicjuszka Sióstr Kapucynek NSJ 
i Magdalena Cieślak – nowicjuszka 
Sióstr Jadwiżanek Wawelskich.
Niżej wymienione są Siostry Kapu-
cynki NSJ przebywające we wspól-
nocie w Siennicy: s. Magdalena 
Flor - przełożona, s. Dorota Szarga,  
s. Agnieszka M. Miduch, s Karolina 
Borzęcka, s. Anna Gadzała, s. Iwona 
Grabiec, s. Sylwia Pietryga, s Doro-
ta Wac, s. Paulina Romanowska. Na 
drugiej stronie umieszczona jest Mo-
dlitwa św. Jana Pawła II za osoby kon-
sekrowane:
Duch Święty, Miłości rozlana w ser-
cach, który umysłom udzielasz łaski  
i natchnienia, odwieczne Źródło życia, 
który doprowadzasz do końca misję 
Chrystusa przez różnorakie chary-
zmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby 
konsekrowane. Napełnij ich serca głę-
boką pewnością, że zostały wybrane, 
aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól 
im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij 
je Twoją radością i pociechą, poma-
gaj im przezwyciężać chwile trudności  
i podnosić się po upadkach, uczyń 
je odblaskiem boskiego piękna. Daj 
im odwagę podejmowania wyzwań 
naszych czasów i łaskę ukazywania 
ludziom dobroci i człowieczeństwa 
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa 
Amen.
Tą modlitwą prosimy otoczyć wszyst-
kie osoby konsekrowane, jakże nam 
bliskie.

J. Kopa i R. Łubkowski

Fot. W czasie spotkania w Mińsku Mazowieckim
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Siostry Karmelitanki

Drodzy czytelnicy! Minął właśnie 
2015 rok. 2 II skończył się Rok 

Życia Konsekrowanego, a stało się to 
już w Roku Miłosierdzia. Rok Miło-
sierdzia rozpoczęłyśmy na mszy św. 
odprawianej w Godzinie Miłosierdzia 
przez księdza biskupa Marka Solar-
czyka. Umówiłyśmy się co prawda, że 
msza będzie w Godzinie łaski (12:00), 
ale ksiądz biskup miał jakieś prze-
szkody i dotarł dopiero na Godzinę 
Miłosierdzia (15:00)!

W  naszej kaplicy nie ma wy-
znaczonych Drzwi Jubileuszo-

wych, więc uroczystość nie miała 
charakteru oficjalnego. Było jedynie 
małe grono naszych znajomych. Pro-
siliśmy o wiele łask miłosierdzia dla 
nas i całego świata.

Nowy rok powitałyśmy jak zwykle 
w kaplicy. Gdy skończyłyśmy 

wszystkie nasze modlitwy zakonne, 
było ok 22:00. Do godziny 0:00 czu-
wałyśmy przed Panem Jezusem mo-
dląc się o dobrą i bezpieczną zabawę 
sylwestrową, a także przepraszając za 
grzechy jakie my-ludzie popełniliśmy 
w minionym roku.

Wymieniłam tu intencje, ale mo-
dlitwa karmelitanek nie polega 

na powtarzaniu tekstów intencji. Po 
prostu w tej intencji czynimy to, czego 
w danej chwili się podejmujemy, czy 
to jest modlitwa czy to jest sprzątanie 
albo malowanie. Tym razem była to 
modlitwa.

Całe nasze życie, to jest oczywiste 
dla wszystkich, polega na modli-

twie. A więc rozmawiamy z Bogiem 
o wszystkim o czym się dowiadujemy, 
co nam polecają ludzie, co same prze-
żywamy… Także o tym, co dotyczy 
bezpośrednio Jego, np. staramy się 
zrozumieć, dlaczego Pan wybrał taką 
drogę okazania nam miłości jaką jest 
wcielenie. Pewnie, że nie da się wnik-
nąć w myśli Boże. Ale tu nie chodzi 
o wnikanie, tylko o zrozumienie tego, 
co Bóg chce, abyśmy zrozumiały. Bóg 

chce być rozumiany. Ja przekonałam 
się o tym rozważając stworzenie czło-
wieka. Ale nie chodzi o czytanie Biblii 
i opisów stworzenia człowieka w Księ-
dze Rodzaju, mnie zainteresowało coś 
bardziej podstawowego. To, co jest  
w człowieku czymś wyjątkowym, 
czego nie ma nigdzie indziej w przy-
rodzie, jest rozum. Nie mózg, ale 
myślenie intencjonalne. Otóż jeśli to 
istnieje w człowieku, jeśli człowiek 
ma zdolność uporządkowania świa-
ta przez wiedzę i wykorzystania jego 
właściwości dla celów przez siebie 
określonych, jeśli zatem rozum jest 
czymś istotnym dla człowieka, nie 
tyle dla każdej osoby, ale dla wspól-
noty ludzkiej, to znaczy że jest on 
przystosowany do poznawania tego, 
z czym się spotyka. A więc także  
z Bogiem, jeśli On istnieje. O istnieniu 
Boga mówi nam wiara, a nie wiedza. 
Nawet jednak człowiek niewierzący 
spotyka się z Bogiem. Nie wie, że to 
Bóg, ale… rozumie co On mówi. To 
jest niesamowite. Np. Bóg chce, że-
byśmy żyli wiecznie. I człowiek od 
zarania swych dziejów usiłował jakoś 
utrwalić swoje życie – w kamieniu,  
w dziełach, w dzieciach… Wiara 
daje pełne zrozumienie – to Bóg da 
nam nieśmiertelność. Dalej: Bóg 
chce, żebyśmy byli szczęśliwi. I czło-
wiek szuka wszędzie tego szczęścia.  
Wiara nam mówi, że życie z Bogiem 

jest szczęściem. My rozumiemy Boga, 
ale tak jak i wszechświat – w spo-
sób niepełny. „Stan naszej wiedzy 
o Bogu” jest większy niż w czasach 
Abrahama, kiedy to wygnanie nie-
wolnicy z dzieckiem na pustynię było 
dobrym uczynkiem. No, ale na pełnię 
tej wiedzy musimy poczekać do dnia 
naszej śmierci, a może i nie da się jej 
osiągnąć?

Dnia 2 II przeżywałyśmy za-
kończenie Roku Życia Konse-

krowanego. Ponieważ jest to dzień 
poświęcony w każdym roku wszyst-
kim osobom konsekrowanym, to za-
wsze jest on przeżywany w katedrze  
z licznym udziałem duchowieństwa 
i konsekrowanych świeckich. Mni-
szek raczej tam nie ma, to zależy od 
reguł, jakie obowiązują w klasztorze. 
My zostajemy „w domu”. Na Mszy św.  
odnowiłyśmy nasze śluby – to jest 
właśnie naszą konsekrację – i w cią-
gu dnia duchowo włączałyśmy się  
w dziękczynienie Kościoła. Bóg, którego 
szukamy, objawia się w świątyni jako 
małe dziecko. Przyjdzie czas, gdy po-
szukiwania dotrą do Jego grobu. Nie 
ma Go tam. On przebywa w świątyni 
– w Domu Boga. A także w naszych 
sercach. Już bliżej nie może.

ROZPOCZCIE ROKU MIŁOSIERDZIA 
  U SIÓSTR KARMELITANEK

Kościół Święty
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Każdy katolik, każdy człowiek 
przeżywa ten czas po swojemu. 

Ma do tego prawo. Kościół zaś chce 
mu pomóc, ułatwić, potrzebującemu 
wskazać drogę, zagubionemu odszu-
kać się, poszukującemu dać szansę 
odnalezienia tego, co dla niego jest 
przedmiotem poszukiwania. Czas 
wielkiego postu jest właśnie na to 
dany.

Przede wszystkim nabożeństwa 
wielkopostne od posypania głów 

popiołem, przez Drogę Krzyżową  
i Gorzkie żale, rekolekcje wielkopost-
ne, postanowienia, wyrzeczenia, aż 
po Triduum Paschalne i „Wesoły nam 
dzień dziś nastał...”. Najważniejsze 
w tym czasie jest jednak swoje wła-
sne przemyślenie, głęboka refleksja, 
duchowe rozważanie moich relacji 
z Bogiem i z człowiekiem. Chwy-
tać wszystko a powierzchownie mija 
się z celem. Co może nam dopomóc  
w tej wewnętrznej przebudowie? Tyl-
ko moje wewnętrzne nastawienie, 
ukierunkowanie się, a w razie potrze-
by skorzystanie z pomocy jaką oferu-
je nam Kościół.

Jednym z elementów, ale 
wcale nie najważniej-

szym, bo spełniającym 
podrzędną rolę, jakby słu-
żebną, jest dekoracja na 
Wielki Post, a na Wielki 
Tydzień  przygotowanie 
Ciemnicy i Grobu Pań-
skiego. Dekoracja jest 
szczególnie potrzebna 
dla „wzrokowców”, dzię-
ki której mogą ukierun-
kować  się i rozważać, 
wgłębiać się w tajemnicę 

zbawienia, miłosierdzia, tego co naj-
cenniejsze daje człowiekowi Bóg.

W  tym roku przed ołtarzem  
w siennickim kościele zrobio-

no skromną, ale wymowną  wystawę 
symboli wielkopostnych. Brązowy 
przechodzący w jasny beż materiał 
wyobraża pustynię skalisto-piasko-
wą. W tej tkaninie umieszczony  jest 
napis: „GŁODNYCH NAKARMIĆ”. 
Wyżej wyłożono chleb, a jeszcze wy-
żej otwartą księgę Pisma Świętego. 
„Głodnych nakarmić,” ale już sama 
myśl wybiega dalej: spragnionych 
napoić, nagich..., podróżnych..., 
więźniów..., chorych..., zmarłych...,  
a zaraz następują „Uczynki miłosier-
ne względem duszy”: grzesznych..., 
nieumiejętnych itd. i nasuwają się na-
stępne modlitwy i przypomina Mały 
Katechizm. Chleb tutaj też ma nie 
tylko jedno znaczenie - posiłek, ale i 
pokarm Eucharystyczny, zaś Pismo 
Święte – pokarm dla ducha, dla wia-
ry, powrót do podstaw, fundamentów 
chrześcijaństwa.

O dekoracji Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego w tym roku obecnie 

40 DNI WIELKIEGO POSTU
nie można wiele powiedzieć. Jest do-
piero początek postu, ale gdy ukaże 
się ten numer „Dróżki”, już wszystko 
będzie wiadomo. Na pewno zechce-
my w nich umieścić elementy mó-
wiące o miłosierdziu i 1050 rocznicy 
Chrztu Polski, najbardziej aktualne  
i skłaniające do rozważań tematy.

Teraz proponuję przypomnieć  
sobie jakie były w latach poprzed-

nich wystroje Ciemnicy i Grobu Pań-
skiego. Są wśród nich bardziej i mniej 
udane, ale jeśli skłoniły do refleksji  
i przemyśleń – spełniły swoją rolę.

                                                                                        

zdjęcia Ryszard Łubkowski

Współdekorator
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Jak miło jest spotkać się z Wami dro-
dzy czytelnicy w kolejnym nume-

rze naszego pisma. I to już w 2016 
roku! Cóż starzejemy się, nie ma co 
ukrywać, ale mówią, że z wiekiem 
człowiek staje się coraz mądrzejszy  
i bogatszy w doświadczenia, więc jest 
to pocieszająca perspektywa. 

Ja nadal będę informować Was dro-
dzy czytelnicy o tym co dzieje się  

w Teresinie  i Oleksinie, sama jestem 
ciekawa co przyniesie nam wszystkim 
ten nowy rok. Postaram się pisać Wam  

o wszystkich sprawach, które dotyczą 
mieszkańców naszych wiosek, o wy-
darzeniach, jakie będą miały miejsce 
w naszej parafii. Ubiegły rok był ob-
fity w ciekawe wydarzenia w naszej 
miejscowości, szczególnie koncówka. 
Zaczęło się od fantastycznej Terezjady, 
potem była zabawa andrzejkowa, a ca-
łość zamknął Sylwester zorganizowa-
ny przez rodziny na czele z żołnie-
rzami wojska św. Kazimerza. Była to 
bardzo udana zabawa sylwestrowa, 
na której można było i potańczyć 

i pośpiewać. Zarówno młodsi jak  
i starsi z radością i w bardzo przy-
jaznej atmosferze przywitali Nowy 
Rok. Cieszą nas takie inicjatywy, któ-
re nie tylko scalają mieszkańców, ale 
także motywują i zachęcają do dzia-
łania, do włączenia się w jakiekolwiek 
wydarzenia. Sprawia to, że ludzie 
czują się ważni, potrzebni, docenieni 
i przede wszystkim kochani. Dlatego 
też dużo miłości życzę Wam kochani 
czytelnicy w Nowym Roku, bo czym 
jesteśmy bez miłości…

życie teresina i oleksina streszcza paulina
Witajcie w Nowym Roku!!!

Paulina Grzegrzółka
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Moglibyśmy w ogóle o tym 
 nie pisać. Moglibyśmy po-

minąć ten temat. I o Chrzcie Pol-
ski i o Roku Miłosierdzia ostatnio 
wiele można usłyszeć i przeczy-
tać. Moglibyśmy nie zatrzymywać 
się i pobiec dalej w ważne i jesz-
cze ważniejsze tematy. Bo o czym 
tu dyskutować. Zdarzenie jakim 
było przyjęcie chrześcijaństwa 
to fakt historyczny 
i wszyscy zgodnie 
pokiwają, że bardzo 
ważny dla Polski. A 
Rok Miłosierdzia 
wprowadzony przez 
papieża Franciszka, 
no po prostu jest. 
Nie chodzi też, żeby 
wręcz urabiać jak 
ciasto ciągle ten sam 
temat.  Ale jeśli temat 
jest ważny, źródłowy 
to należy o tym mó-
wić i celebrować, bo 
na prawdę jest co. Urabiać i wał-
kować, żeby ulepić nowego czło-
wieka. 

Od stuleci uczono nas, że 
Mieszko przyjął chrzest wraz 

ze swą drużyną po pierwsze: żeby 
zaistnieć na arenie międzynaro-
dowej, po drugie: aby zminimali-
zować zagrożenie ze strony sąsia-
dów.  Argumenty sztandarowe to 
intuicja i zwykła wyrachowana 
polityka ambitnego księcia. Źró-
dła nie potwierdzają właściwie 
nic. Ten moment to nawet nie bia-
łe karty historii, ale ich brak. To 
co wiemy, to przekaz kronikarzy. 
Anonima zwanego Gallem, który 
pisał na zamówienie ponad sto lat 
później oraz Thietmara z Merse-
burga, (dziś powiedzielibyśmy, że  

z Niemiec), który nie darzył sym-
patią Słowian zza wschodniej gra-
nicy. Bez robienia historycznego 
wykładu, na temat którego debaty 
trwają od dziewiętnastego wieku co 
najmniej, krótko: Mieszko wbrew 
pozorom i utartej opinii, wcale 
nie bał się aż tak drużyn niemiec-
kich, żeby przewracać swoje życie 
o sto osiemdziesiąt stopni. Jeśli zaś  

chodzi o pozycję pogan w tym 
czasie w Europie, nic nie wskazuje, 
że chrześcijanie ze środka konty-
nentu nie układali się i nie bili się  
z wyznawcami wiary rzymskiej, 
tak samo jak z poganami. Owszem, 
nazywani byli barbarzyńcami, ale 
nie przeszkadzało to również we 
wspólnym handlu czy innych 
umowach. 

Obszerna literatura dopiero 
kilka lat temu zadała jakże 

podchwytliwe i wydawałoby się 
niedorzeczne pytanie - a co jeśli 
Mieszko I uwierzył w Jezusa Chry-
stusa? Uwierzył w jednego Boga, 
który zstąpił na ziemię, aby stać 
się człowiekiem i poprzez śmierć 
na krzyżu zmył grzech. Uwierzył  
w życie po śmierci, w zjedno-

czenie duszy z Bogiem, uwierzył 
i przyjął z pełną świadomością 
moralność chrześcijańską. Nie-
wiarygodna hipoteza. Śmiem 
posunąć się dalej i stwierdzić, że 
to ogromna łaska, dar i dowód na 
nieskończone Miłosierdzie Boga, 
którą dostał Mieszko, jego druży-
na i powoli plemiona rozsypane 
po puszczach i grodach z terenów 
ówczesnej Polski. 

Mieszko przyjął chrzest jak 
 światło, które wyznaczy-

ło nową drogę. Z kultu stworzeń, 
planet, żywiołów, roślin, przy-
jął kult Stwórcy. Czy to możliwe, 

że zdecydował się na 
tak radykalne zmiany  
w swoim otoczeniu bez 
wewnętrznego prze-
konania o miłości do 
człowieka, tego tajem-
niczego, ale jednego 
Boga? Świat z dziesią-
tego wieku po Chry-
stusie w centrum życia 
stawiał Boga, czy bogów 
w przypadku pogan. To 
nie był nawet element 
czy dziedzina życia, tyl-
ko coś co nadawało kie-

runki w każdym innym obszarze. 
Ileż ryzykował - gniew i odwró-
cenie wielkich i małych bóstw, 
bożków i bogini. Czy mógłby  
zaprzestać modlić się do tych 
wszystkich bóstw bez przekonania 
o łaskach tego Jednego? Swoją dro-
gą, chrześcijański uniwersalizm 
mógł zachwycić Mieszka. Bóg, któ-
ry sprawia, że słońce Jego wschodzi 
nad złymi i nad dobrymi, i On 
zsyła deszcz na sprawiedliwych  
i niesprawiedliwych (Mt 5, 45). Że 
posyła Ducha mądrości i bojaź-
ni. Że wybacza winy i chce tylko  
posłuszeństwa i ufności. Nie po-
trzebuje krwawych ofiar tylko 
szczerego oddania. I jeszcze dał 
Matkę i świętych do wstawia-
nia się. Mieszko przez rok mał-
żeństwa obserwował swoją żonę  

ŹRÓDŁO

Mieszko I uwierzył w Jezusa Chrystusa? 
Uwierzył w jednego Boga, który zstąpił na 
ziemię, aby stać się człowiekiem i poprzez 
śmierć na krzyżu zmył grzech. Uwierzył w 

życie po śmierci, w zjednoczenie duszy z Bo-
giem, uwierzył i przyjął z pełną świadomo-

ścią moralność chrześcijańską.
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katoliczkę. Dobrawa dawała świa-
dectwo, może zachęcała. Nie ma  
dowodów, że stawiała warunki. 
Mieszko otrzymał łaskę wiary. Mu-
siał zachwycić się chrześcijaństwem  
i zapragnął żyć jak chrześcijanin. 
Mieszko nie mógł 
wiedzieć o tym, jak 
bardzo ukierunkuje 
to historię Polski na 
tysiąclecia. Ale mu-
siał wiedzieć, że jest 
to dobra decyzja, że 
w Rzymie nie urzę-
duje tylko polityczny 
figurant, ale ziemski 
następca Chrystusa. 

Chrzest to począ- 
 tek wszystkiego. 

Nowe życie z wody 
i z Ducha Świętego. 
Nowe imię. Nowa 
droga ku światłości, 
ku Bogu. Od chrztu 
wszystko się zaczęło. 
Źródłem Polski jest 
chrzest.  

Us t a n o w i e n i e 
Roku Miłosier-

dzia, który zbiegł się 
z tysiąc pięćdziesią-
tą rocznicą Chrztu 
Polski to pieczątka 
na potwierdzenie jak 
ważne jest, aby o tym 
pamiętać. Wzmoc-
nienie jubileuszu 
poprzez szczegól-
ne zwrócenie uwa-
gi na naśladowanie Miłosierdzia 
Boga i zatapianie się w Jego  
Miłości. 

To nie jest tylko kolejna rocz-
nica w historii, którą nale-

ży świętować dla kształtowania 
pamięci historycznej. Jubileusz 
Chrztu, tak jak Rok Miłosierdzia 
oraz wszystkie inne akcje i inicja-
tywy Kościoła mają na celu jedno. 
Ulepić nowego człowieka. Każdy  

z nas ma stać się nowy - trzeba po-
rzucić dawnego człowieka, który 
ulega zepsuciu na skutek zwodni-
czych żądz, odnawiać się duchem 
w naszym myśleniu i przyoblec 
człowieka nowego, stworzonego 

według Boga, w sprawiedliwości  
i prawdziwej świętości (Ef 4, 22-24). 
Tak, to kolejne wołanie do nawró-
cenia. Bo po to Mieszko prosił 
kapłanów o chrzest, po to rodzice 
zanieśli nas do kościoła z chrzest-
nymi, po to chrzcimy nasze dzieci. 
Żeby dojść do świętości. Godzina-
mi mogłabym pisać i przekony-
wać o fascynującej i niesłychanie 
ogromnej roli kultury i cywilizacji 
chrześcijańskiej w świecie, co stało 

się dzięki Mieszkowi i jest naszym 
udziałem. Nie wyobrażamy sobie, 
że mogłoby być inaczej. A mogło. 
To Bóg sprawił, że Mieszko chciał 
poznać historię cieśli z Nazare-
tu. Był wspaniałym narzędziem  

w rękach Boga, któ-
ry chce, aby jak naj-
więcej Jego dzieci 
poznało Jego Miło-
sierdzie. 

Ws z y s t k i e  
rodziny na-

szej  Ojczyzny 
potrzebują nie-
ustannej modli-
twy. I te ochrzczone  
w wierze katolickiej  
i w innych ob-
rządkach. I te, któ-
re tkwią jeszcze  
w wierze w różnych 
bożków. Taki mo-
dlitewny szturm 
do nieba stanie się 
i udziałem naszej 
parafii w ramach 
akcji 1050 Mszy  
w intencji Polski  
o wierność przy-
rzeczeniom chrztu. 
Jak mówią organi-
zatorzy, rocznica 
chrztu jest powro-
tem do źródła życia. 
Trzeba, aby wszy-
scy, wszędzie mo-
dlili się, dziękując 
Bogu za dar wiary  
i nowego życia. 

Msza św. w tej intencji w koście-
le parafialnym odbędzie się 22 
maja 2016 r. o 11.30. Wyryjmy 
sobie chrzcielne przyrzeczenia w 
sercach, tak aby nie trzeba było 
okrągłych jubileuszy do przypo-
minania źródła. Źródła naszego 
państwa, źródła naszej wiary, źró-
dła Bożej Miłości. 

Emilia Szydłowska
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S ienniczaninem jest każdy miesz-
kaniec Siennicy. Ale są też tacy, 

którzy mówią, że czują się Siennicza-
nami, mimo iż nie są stałymi mieszkań-
cami tej miejscowości. Ten szczególny 
związek wynika z tego, że najczęściej 
byli lub są, jeśli jeszcze żyją, uczniami 
lub absolwentami siennickiej szko-
ły średniej. Więc kilka lat ze swojej 
młodości związali jednak z Siennicą. 
Ważnych lat, nierzadko kształtują-
cych człowieka na całe życie.

Szkoła rosyjska, mająca na celu  
wychowanie przyszłych rusyfika-

torów, wykształciła wbrew założe-
niom zaborcy wielu wartościowych, 
zasłużonych dla Polski ludzi. Stało się 
to jednak dzięki rodzinnemu patrio-
tycznemu wychowaniu tej młodzieży 
i samokształceniu podczas pobytu  
w Siennicy. Szkoła polska, po 1915 r. za-
służyła na jak najlepsze opinie współ-
czesnych i kolejnych pokoleń, gdyż 
wyróżniała się wysokim poziomem 
nauczania, skutecznym, postępowym 
programem wychowawczym i nowo-
czesną siedzibą. Na jak najlepszą opi-
nię zasłużyło zarówno seminarium 
nauczycielskie jak i gimnazjum mę-
skie istniejące od 1936 r. do wybuchu 
II wojny światowej.

Okazuje się, że wśród uczniów  
i absolwentów siennickich szkól 

z tamtych czasów znajdujemy także 
kilku księży. Oprócz wychowania do-
mowego, wpływ na podjęcie decyzji 
o powołaniu do życia duchownego 
mieli zapewne także księża katecheci 
zatrudnieni w szkole. Najwybitniej-
szym z nich, związanym z Siennicą 
przez ponad 50 lat, był niewątpliwie 
ks. Łukasz Janczak.

K siądz Janczak przybył do Sien-
nicy w 1867 r. Odgrywał w ży-

ciu parafii i szkoły niezwykle ważną 
rolę. Po jego śmierci w 1918 r. wy-
chowankowie seminarium nauczy-
cielskiego zamieścili w branżowym  
piśmie „Głos Nauczycielski” nekrolog,  
w którym oddają hołd zmarłemu  
i w skondensowanej formie przedsta-
wiają jego biografię. Czytamy m.in. 
„Z narażeniem własnej osoby, poza 
plecami rosyjskich władz szkolnych, 
tak urabiał umysły i serca przyszłych 
wychowawców dzieci polskich, że ci 
wychodzili do pracy przejęci zapa-
łem oraz prawdziwą miłością i po-
święceniem dla Ojczyzny”.  Siennica 
odwdzięczała się księdzu pamięcią,  
a ostatnio nazwaniem jego imieniem 
ronda w centrum osady. Pamiętać  
należy także, że skromna mogiła  
ks. Łukasza Janczaka znajduje się na 
przykościelnym cmentarzyku w Sien-
nicy.

W  pierwszych latach XX w. po-
bierał nauki w Siennicy Sługa 

Boży, ks. Dominik Kaczyński. Praw-
dopodobnie nie ukończył naszego 
seminarium nauczycielskiego, gdyż 
w jego biografii czytamy, że uczył się 
także w warszawskim gimnazjum, 
by w 1906 r. wstąpić do Metropoli-
talnego Seminarium Duchownego.  
Ks. Kaczyński pracował w Łodzi, 
gdzie wybudował kościół pw. Matki 
Boskiej Zwycięskiej. W 1926 r. był 
organizatorem pierwszej pielgrzymki  
z Łodzi na Jasną Górę. Podczas II 
wojny światowej został przez Niem-
ców aresztowany i zamęczony  
w obozie koncentracyjnym w Da-
chau w 1942 r. Obecnie trwa proces  

beatyfikacyjny polskich męczenników 
za wiarę, wśród nich jest  ks. Domi-
nik Kaczyński. Czy pobyt w Siennicy  
i kontakt z ks. Łukaszem Janczakiem 
miały wpływ na dalsze życie Domini-
ka Kaczyńskiego pozostaje zagadką.

Z całą pewnością natomiast wie-
my, że absolwentem Seminarium 

Nauczycielskiego w Siennicy, w 1918 
r. był ks. Józef Pyziołek. Pochodził ze 
wsi Wola Serocka koło Wodyń. Po-
wołanie do poznawania Boga i chęć 
do zdobywania wiedzy poczuł już  
w dzieciństwie i konsekwentnie dą-
żył do realizacji tych celów. Bezpo-
średnio po ukończeniu siennickiego 
seminarium wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Jano-
wie Podlaskim. Pracuje potem m.in. 
w Węgrowie, Siedlcach i Garwolinie  
i studiuje w Innsbrucku gdzie uzysku-
je stopień naukowy doktora teologii  
i zostaje następnie profesorem teo-
logii na swojej macierzystej uczelni.  
W 1940 r. zostaje proboszczem para-
fii Stoczek Łukowski, z którą związał 
się już do śmierci. Zapamiętano go 
jako „dobrego człowieka, troskliwego 
opiekuna kleryków, doświadczonego 
proboszcza i zasłużonego gospodarza 
parafii, zatroskanego o jej stan mate-
rialny i duchowy” - stwierdził jeden 
z duchownych podczas pogrzebu  
w 1985 r. 

Nie dane było zostać absolwentem 
naszej szkoły ks. Janowi Sikorze. 

Był on uczniem siennickiego Gim-
nazjum Męskiego funkcjonującego  
w latach 1936-39, po zamknięciu 
seminarium nauczycielskiego. Woj-
na przerwała jego naukę gdy miał, 
od września 1939 r., uczęszczać do 

Księża - Sienniczanie

ks. Janczak ks. Sikoraks. Kaczynski ks. Pyziołek
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ostatniej już IV klasy. Jednak, jak 
podkreślają uczniowie tej szkoły, 
chęć zdobywania wiedzy, dążenie 
do samorozwoju i fundamenty wie-
dzy zaszczepili w nich sienniccy 
nauczyciele. Ks. Sikora pochodził  
z Transboru, wsi leżącej w okoli-
cach Latowicza. Wspominając pobyt  
w Siennicy tak pisał: „Przede wszyst-
kim trzeba podkreślić wielki patrio-
tyzm profesorów, którzy starali się 
przekazać go uczniom. Na głównej 
ścianie wewnątrz budynku szkol-
nego wisiały portrety uczniów Se-
minarium Nauczycielskiego, którzy 
oddali swe młode życie w walce  
o wolność naszej Ojczyzny w 1920 r. Tu 
odbywały się apele i patriotyczne 
akademie w rocznice naszych naro-
dowych powstań”. Uzupełniał wy-
kształcenie podczas wojny na tajnych 
kompletach w Mińsku Mazowieckim.  
Rozpoczął też działalność konspira-
cyjną, najpierw w Szarych Szeregach,  
a po ukończeniu Szkoły Podchorążych  
w służbie wywiadowczej, a następnie 
w oddziale partyzanckim. Po wojnie, 
nękany przez Służbę Bezpieczeństwa, 
ukrywał się przez prawie rok, by we 
wrześniu 1945 r. wstąpić do Semi-
narium Duchownego w Warszawie. 
Życie kapłańskie ks. Sikory związane 
zostało przede wszystkim z Wołomi-
nem gdzie był wieloletnim probosz-
czem i rezydentem parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej. W wolnej Polsce 
działał bardzo aktywnie w ruchach 
kombatanckich, organizował dla 
kombatantów msze i pielgrzymki na 
Jasną Górę, był kapelanem żołnierzy 
AK obwodu Mewa-Kamień. Zmarł 
w 2011 r. jako podpułkownik Woj-
ska Polskiego w stanie spoczynku, 
Kapelan Honorowy Ojca Świętego, 
Kanonik Kapituły Katedralnej Diece-
zji Warszawsko-Praskiej. W 2009 r. ks. Jan 
Sikora odwiedził nasze muzeum,  
z zainteresowaniem oglądał zbiory,  
z nostalgią wspominał lata gimnazjal-
ne spędzone w Siennicy.

Wśród kolejnych pokoleń  
absolwentów siennickich szkół 

znajdujemy również takich, którzy 
poczuli powołanie do służby Bogu. 
Również katecheci pracujący w ostat-
nich latach z naszą młodzieżą zasłu-
gują na pamięć. Zapisują oni jeszcze 
kartę swojego życia i być może ich 
dokonania zostaną kiedyś opisane.

Panie, jak mam pójść Twoją drogą?
Ta droga taka trudna.

 Panie, jak mogę dźwigać z Tobą Krzyż?
Ten Krzyż jest taki ciężki.

Panie, jak słuchać Twojego słowa?
Naukę Twoją trudno zrozumieć.

Panie, jak mam Ciebie naśladować?
Twe ślady takie wielkie.

Panie, Ty mówisz: - Rozejrzyj się,
Widzisz człowieka - uśmiechnij się,
Nie zna swej drogi -  rękę mu podaj,

Głodny, spragniony – poratuj go,
On mnie obraził – po prostu wybacz,

Jest całkiem obcy – najbliższego w nim 
zobacz.

-Jak mam pójść Twoją drogą?
- Najprościej.

-Jak mogę dźwigać z Tobą Krzyż?
- Tylko chcąc.

-Jak słuchać Twojego słowa?
- Słysząc.

-Jak mam Ciebie naśladować?
- Człowieka widząc.

Tadeusz Gnoiński

Wielkopostne rozważanie

O tych, którzy odeszli...
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Mimo, że styczeń jest zimowym 
miesiącem, pełnym chłodnych 

dni, są takie dwa dni, jedyne dni  
w roku, kiedy każdemu robi się cie-
plej na sercu, jest to święto naszych 
kochanych Babć i Dziadków. Życzenia, 

wiersze, laurki i oczywiście uśmiechy, 
tym wszystkim w sobotę 23 stycznia 
2016 r. zostały obdarowane nasze ko-
chane Babcie i ukochani Dziadkowie. 
Okazją do serdeczności było zorgani-
zowane w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Starogrodzie spotkanie, na które 
przybyli szczególni goście. Świętowa-
liśmy, bowiem Dzień Babci i Dziad-
ka połączony z Choinka szkolną.  
W naszej szkole uroczyste akademie, 
podczas których seniorzy zasiadają na 
honorowych miejscach, są już trady-
cją. Zaproszeni seniorzy licznie przy-
byli, aby podziwiać występy swoich 
wnucząt. Dla kochanych dziadków 
nauczyciele wraz uczniami przygo-
towali ciekawy program artystyczny.  
W większości były to wiersze i pio-
senki, związane tematycznie z tymże 
świętem. Rodzice również stanęli na 
wysokości zadania przygotowując cie-
pły obiad i domowe ciasta.

Uroczystość rozpoczęła klasa III, 
która z grzeczniutkim ukłonem  

i wesołym uśmiechem serdecznie 
przywitała czcigodnych gości i wzru-
szyła ich słowami swojej piosenki.  
Następnie uczniowie klasy drugiej, 
przypominali jak ważni w ich życiu 
są dziadkowie. Dzieci mogły pochwa-
lić się umiejętnościami wokalnymi. 
W dalszej kolejności uczniowie kla-
sy pierwszej w ogromnym skupieniu  

recytowali wiersze i zaśpiewali 
naszym seniorom piosenkę. Na 
uroczystości nie zabrakło też 
naszych milusińskich, dzieci  

z klasy „O” i oddziału przedszkolnego. 
Zaprezentowały one wysoki poziom  
swojego talentu muzycznego. Przed-
szkolaki poprzez piosenki starały się  
wyrazić kochanym Babciom i Dziad-
kom swoje uczucia i podziękować za 
obecność w ich życiu. W przygotowa-
nie tej wspaniałej uroczystości dużo 
serca i zaangażowania włożyły panie: 
Iwona Ćwiek, Wiesława Myszura, 
Anna Janicka, Magdalena Kesner-Żu-
kowska oraz Agnieszka Zwierz, za co 
otrzymały z ust pani dyrektor Marii 
Żukowskiej podziękowanie i oklaski 
od zaproszonych gości.

Wszyscy artyści z przejęciem od-
twarzali swoje role, a czcigod-

ni goście ze wzruszeniem odbierali 
czułe słowa, kierowane pod ich ad-
resem. W oczach wielu można było 
dostrzec łzy wzruszenia. Występy 
dzieci zostały nagrodzone gromki-
mi brawami. Kolejną niespodzianką 
dla naszych gości były własnoręcznie 
wykonane upominki, którymi zostali 
obdarowani. Po występach wszyscy 
rozkoszowali się gorącym posiłkiem  
i pysznymi ciastami domowego wy-
pieku. Frekwencja jak co roku dopi-
sała. Dzieci poczuły się prawdziwymi 
gospodarzami i wspaniale bawiły się 
w czasie zabawy szkolnej. Jak co roku 
nie zabrakło konkursu na najładniej-
szy strój karnawałowy. Królową balu 
została Zuzanna Domańska z klasy III,  
a królem balu Adrian Sujak z klasy IV. 

 ZAWSZE NIECH BĘDZIE BABCIA,

   ZAWSZE NIECH BĘDZIE DZIADEK!

Na koniec uczniów odwie-
dził gość z dalekiej krainy, 
czyli ukochany święty Mi-
kołaj, który obdarowywał 
ich prezentami. Spotkanie 
upłynęło w miłej i ser-
decznej atmosferze. Go-
rącą atmosferę zimowego 
stycznia w starogrodzkiej 
szkole podgrzał zorgani-
zowany przez Radę Ro-
dziców 30.01.2016 r. bal 

karnawałowy, na który przybyło mnó-
stwo gości. Nie zabrakło wyśmieni-
tych posiłków, pysznych przystawek, 
domowych ciast przygotowanych 
przez rodziców oraz przepięknej de-
koracji i wspaniałego karnawałowego 
nastroju, o który zadbali nauczycie-
le. Oprawę muzyczną, podobnie jak  
w poprzednim roku przygotował nie-
zastąpiony i wspaniały zespół  „Reflekt”.                                                                                                                  
Dzięki zaangażowaniu całej społecz-
ności szkolnej, zarówno nauczycie-
li jak i rodziców w naszej placówce  
udaje się zorganizować wspaniałe uro-
czystości, które zawsze są wspomina-
ne z sentymentem - za co pragniemy 
wszystkim gorąco podziękować.

fot.Zaproszeni na uroczystość goście

fot.Dekoracja korytarza 

fot.Występ uczniów naszej szkoły

fot. Dekoracja świetlicy na bal karnawałowy

Monika Krasna

Z życia szkoły
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Z życia szkoły

Prezydent RP podpisał usta-
wę z dnia 29 grudnia 2015 r.  

o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw. Naj-
ważniejsze zmiany z niej wynikające, 
to: obowiązek szkolny dla siedmiolat-
ków, prawo do rozpoczęcia edukacji 
dla dziecka od szóstego roku życia, 
obowiązek przedszkolny dla sześcio-
latka, prawo dziecka w wieku 3 – 5 lat 
do korzystania z wychowania przed-
szkolnego.

W  roku szkolnym 2016/17 sze-
ściolatki to dzieci urodzone w 

2010 roku. Rodzice tych dzieci sto-
ją przed dylematem, jaką decyzję 
podjąć w sprawie dalszej edukacji. 
Mogą, zgodnie z treścią ustawy, zapi-
sać dziecko do klasy I, ponieważ ich 
dziecko korzystało z rocznego przy-
gotowania przedszkolnego albo mogą 
pozostawić dziecko w oddziale przed-
szkolnym na kolejny rok.

Dzieci urodzone w 2009 roku są  
w naszej szkole już w klasie I. Od 

1 września 2016 r. mogą kontynuować 
naukę w klasie I, gdy rodzic złoży sto-
sowny wniosek do dyrektora szkoły 
w terminie do 31 marca 2016 r. albo, 

po uzyskaniu promocji, uczęszczać do 
klasy II.

Dzieci urodzone w pierwszej po-
łowie 2008 r., które w obecnym 

roku szkolnym chodzą do klasy II, na 
wniosek rodziców, złożony do 31 mar-
ca 2016 r. do dyrektora szkoły, będą 
mogły w roku szkolnym 2016/17 kon-
tynuować naukę w klasie II. 

Dzieci, których rodzice złożą 
wnioski o kontynuowanie nauki 

w klasie I lub II, nie będą klasyfikowa-
ne do wyższych klas i nie otrzymają 
świadectw.

W  Szkole Podstawowej w Grze-
bowilku zaplanowaliśmy zor-

ganizowanie debaty zainteresowanych 
rodziców z nauczycielami i dyrekto-
rem szkoły w dniu 24 lutego 2016 r. 
na temat dojrzałości szkolnej dziecka. 
Chcemy przedstawić rodzicom infor-
macje wynikające z nauk pedagogicz-
nych i psychologii oraz doświadczeń 
zawodowych nauczycieli uczących  
w naszej szkole i w ten sposób wspo-
móc w podjęciu decyzji.

Dyrektor szkoły dąży też do roz-
wiązania swojego problemu: czy 

zostanie utworzona klasa I w roku 
szkolnym 2016/17. Z ustawy wyni-
ka, że organ prowadzący może wska-
zać jako miejsce realizacji obowiązku 
szkolnego inną szkołę podstawową, 
jeżeli spodziewana liczba uczniów 
klasy I nie przekroczy 7. Innym pro-
blemem dyrektora jest kwestia rekru-
tacji do przedszkola. Pięciolatki nie 
odejdą do zerówki, a są potrzebne 
miejsca dla trzylatków. W najbliż-
szych dniach odbędą się w tej sprawie 
konsultacje Wójta Gminy z dyrektora-
mi szkół i przedszkoli. Mam nadzieję, 
że powstaną nowe rozwiązania, ko-
rzystne dla rodziców dzieci w wieku  
przedszkolnym, zainteresowanych za-
pisaniem ich do naszych oddziałów. 
Liczę na to, że organ prowadzący 
uwzględni wszystkie dobre pomysły, 
a mała ilość czasu nie wpłynie nieko-
rzystnie na jakość rozwiązań.

Życzę rodzicom pomyślnego roz-
strzygnięcia dylematów, a sobie 

znalezienia dobrych rozwiązań pro-
blemów organizacyjnych. 

Maria Makos – dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Grzebowilku

Rok 2015 został ogłoszony rokiem 
ks. Jana Twardowskiego. Z tej oka-

zji w Bibliotece Pedagogicznej w Miń-
sku Mazowieckim w dniu 16 listopada 
2015 r. odbył się Powiatowy Konkurs 
Pięknego Czytania Poezji i Prozy  
ks. Jana Twardowskiego. Naszą 
szkołę w konkursie reprezentowało 4 
uczniów:

Filip Bogusz uczeń klasy I,

Maciej Lewandowski uczeń klasy II,

Julia Zgódka uczennica klasy V,

Joanna Żukowska uczennica klasy 
VI.

Uczniowie mieli możliwość wyka-
zania się umiejętnością pięknego 

czytania przygotowanych 
przez siebie fragmentów 
poezji lub prozy ks. Jana 
Twardowskiego oraz umie-
jętnością ładnego czytania 
tekstów im nie znanych 
(wylosowanych).

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…
       ks. Jan Twardowski

Wśród laureatów kon-
kursu znalazł się uczeń 

naszej szkoły – pierwszoklasi-
sta Filip Bogusz, który pięknie  
przeczytał tekst ks. Jana Twardow-
skiego pt. „A,B,C- lepiej dobrze - a nie 
źle.” Filip był najmłodszym uczestni-
kiem konkursu i zdobył zaszczytne II 
miejsce w kategorii uczniów klas I-III.

Jesteśmy bardzo dumni z Filipa  
i życzymy mu dalszych sukcesów na 

drodze jego edukacji.
Jolanta Całka

Dylemat rodzica sześciolatka

Fot. Laureaci konkursu

Fot. Najmłodszy uczestnik
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i zaszczytem. Dziękując im za odda-
nie z jakim uczestniczą w wychowa-
niu najmłodszych latorośli, życzyła, 
aby mieli wiele pociechy ze swoich 
wnucząt i zawsze czuli ich miłość, 
wdzięczność i serdeczność. 

Aby z tych uczuć brała się pewność,  
 że są potrzebni i bliscy swoim ro-

dzinom bo jak powiedziała: „Mądrość 
i doświadczenie Babć oraz Dziadków 
są bezcennym darem przekazywanym 
kolejnym pokoleniom”. Na wzruszone 
Babcie i Dziadków czekał jeszcze uro-
czysty obiad i słodki poczęstunek, no  
i jak co roku – sesja zdjęciowa.

Po wyjątkowym programie arty-
stycznym najmłodszych dzieci, 

wszyscy goście mieli okazję obejrzeć 
pokaz tańców nowoczesnych uczniów 
klas I-III, Poloneza w wykonaniu 
uczniów klas IV-VI szkoły podstawo-
wej, a następnie niezwykle dostojnego 
Poloneza w wykonaniu najstarszych 

Najmłodsi uczniowie pod 
 opieką swoich Pań –  

Barbary Antosiewicz, Kamili 
Gruba, Edyty Prasuła i Ste-
li Ciechańskiej, przygotowali 
wspaniały program artystycz-
ny dla przybyłych w rekordo-
wej liczbie Babć i Dziadków.  
Radosne piosenki i wierszy-
ki, wielokrotne przywoływanie 
lat dzieciństwa swoich Babć  
i Dziadków, sprawiły, że Se-
niorzy nie szczędzili wnukom 
braw i pochwał. Łzy wzruszenia,  
upominki, uściski i najserdecz-
niejsze życzenia towarzyszyły 
tegorocznemu spotkaniu.

Do życzeń dołączyła się  
 również Dyrektor Anna 

Duszczyk, która podkreśliła, 
że obecność wszystkich Babć  
i Dziadków żakowskich uczniów, 
jest dla szkoły wielką radością  

Kilkudziesięcioletnią już żakowską tradycją jest 
organizacja dorocznej Szkolnej Choinki, połą-
czonej z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Te-
goroczna impreza przyciągnęła w mury Zespołu 
Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie blisko 
400 osób i trzy pokolenia związane z tą szkołą. 
Honorowymi gośćmi były Babcie i Dziadkowie, 
ale nie zabrakło też rodziców uczniów, absol-

wentów oraz mieszkańców Żakowa i okolic. 
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Fot. Kochane Babcie, Kochani Dziadkowie

Fot. Taniec uczniów klas I-III

Fot. Taniec uczniów klas I-III

Fot. Polonez gimnazjalistów Fot. Polonez uczniów klas IV-VI
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Dnia 11 lutego obchodziliśmy 
Światowy Dzień Chorego. 

Jeszcze przed feriami zimowymi, 
najmłodsi żakowscy wolontariusze 
– uczniowie klas 0-III szkoły podsta-
wowej wraz z opiekunami (p. B. Anto-
siewicz, p. K. Gruba, p. E. Prasuła oraz 
p. S. Ciechańska) odwiedzili pensjo-
nariuszy Domu Seniora „Kaśmin” 
w Drożdżówce. Jak na prawdziwych 
wolontariuszy przystało, dzieci nie za-
pominają o chorych i często osamot-
nionych mieszkańcach pobliskiego 
Domu Seniora. To już taka szkolna 
tradycja: wesołe piosenki, wierszyki 
oraz tańce najmłodszych z racji nie-
dawnego Dnia Babci i Dziadka oraz 
życzenia siły, wytrwałości oraz zdro-
wia w Dniu Chorego. Na zakończe-
nie, dzieci wręczyły Seniorom jeszcze 
kartki wykonane przez żakowskich 
gimnazjalistów. Spotkanie usiane było 
na przemian radością i łzami wzrusze-
nia. 

Z kolei gimnazjaliści, w ramach Jał- 
 mużny Wielkopostnej, zorga-

nizowali wielką szkolną akcję „Ra-
zem pomóżmy Wiktorii”. Dzieci  
i młodzież za-
o s z c z ę d z o n e 
przez siebie zło-
tówki wrzuca-
ły będą do tzw. 
Skarbonek Mi-
łosierdzia. Ak-
cję koordynują 
dwie trzeciokla-
sistki, wolon-
tariuszki SKC: 
Olga Chabrow-
ska i Aleksandra 
Zięba. Jak mó-
wią: „Cały do-
chód z tej akcji,  

 zobowiązują! 
Miniony rok należał do bardzo pracowitych dla żakowskich wolontariuszy. Zbiórki 
przyborów szkolnych, żywności, środków pielęgnacyjnych i chemicznych, ubrań,  
a także akcje „Piłki dla Gabonu”, „Bandaż dla Afryki”, „Paczka dla Ukrainy”, „Paczka 
dla Białorusi”, to tylko te najważniejsze. Wolontariusze nie zwalniają jednak tempa!!!

podobnie jak kwesta zorganizowana 
jeszcze przed feriami, przeznaczo-
na będzie na rehabilitację 12-letniej 
Wiktorii Książek ze szkoły w Ru-
dzienku, która urodziła się z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym.” 
Dziewczynka porusza się przy pomo-
cy trójnóg. Rehabilitacja jest i bolesna 
i kosztowna, ale w grę wchodzi jeszcze 
przeszczep komórek macierzystych. 
To jednak olbrzymie koszta. Żakow-
scy wolontariusze już rozpoczęli swoją 
szkolną akcję, którą dodatkowo inten-
sywnie promują na portalach społecz-
nościowych, chcąc żeby jak najwięcej 
osób poznało Wiktorię i jej historię. 
Oni mieli już przyjemność poznać  
i gościć Wiktorię na Szkolnej Choince 
- u siebie w Żakowie. Teraz potrzeba 
jak największego wsparcia finansowe-
go dla dziewczynki. 

Kilka słów od Pani Agnieszki 
 Książek - mamy Wiktorii. „Le-

czenie komórkami macierzystymi jest 
w fazie eksperymentalnej, jeśli chodzi 
o leczenie dziecięcego porażenia mó-
zgowego. Nie ma oficjalnych wyników 
badań co do skuteczności 

gimnazjalistów, nauki których podjęli 
się: p. Edyta Prasuła i p. Janusz Wój-
towicz. Najmłodsze dzieci, z wielkim 
workiem prezentów, odwiedził także 
Św. Mikołaj, a absolwenci i ich rodzi-
ce oblegali wystawę szkolnych kronik  
z ostatnich 25 lat. Na parkiecie naj-
pierw karnawałowo bawiły się dzieci, 
a po nich taneczne rytmy zawładnę-
ły również i sercami gimnazjalistów.  
O dobrą zabawę zadbał DJ Daniel,  
a do tańca nikogo nie trzeba było za-
praszać.

Nauczyciele nie kryli również ra- 
 dości ze spotkania z absol-

wentami. Zarówno tymi bardzo  
dawnymi, którzy na Szkolną Choin-
kę przybyli już ze swoimi dziećmi, 
ale i tymi świeżo upieczonymi, którzy 
chętnie wracają do swojego byłego 
gimnazjum. Był czas na wspomnienia, 
pamiątkowe zdjęcia, podziękowania, 
no i wspólną zabawę. 

Wśród tegorocznych atrakcji był 
także – cieszący się dużym za-

interesowaniem - kiermasz książki 
dla dzieci, multimedialny pokaz zdjęć 
z ostatnich lat, a kiedy już udało się 
spotkać dawno niewidzianych kole-
gów i koleżanki, wszyscy goście po-
silić się mogli w Słodkiej Kawiarence, 
prowadzonej przez rodziców uczniów. 
Wyjątkową okazała się także sesja 
fotograficzna tegorocznych trzecio-
klasistów gimnazjum, którzy czując 
już zbliżające się wielkimi krokami 
czerwcowe rozstanie, nie szczędzili 
czasu aby uwiecznić swój taniec, wy-
gląd i grono najserdeczniejszych przy-
jaciół. 

SIR.

Fot. Nauczyciele wraz z uczniami
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tej metody. Widząc jak ciężko moja 
córka znosi codzienną rehabilitację, 
jak z bezsilności staje się nerwowa  
i zniechęcona ćwiczeniami już 12 lat 
postanowiłam spróbować. Podanie 
komórek polega na wstrzyknięciu kil-
ku ich milionów do krwiobiegu. Trze-
ba je podać 5 razy w odstępach ośmio 
- tygodniowych.” Jak dotąd pomogli 
już uczniowie szkoły podstawowej  
w Rudzienku, gimnazjum w sąsiadu-
jącej Kołbieli oraz szkoły podstawowej 
w Grzebowilku, a także osoby prywat-
ne. Teraz dołączyli do nich również 
żakowscy wolontariusze… 

I choć nie dla nagród jest to praca, to 
 podczas niedawnej Gali Wolon-

tariatu Caritas Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej „Wolontariat łączy  
pokolenia” Arcybiskup Henryk Hoser 
wręczył najbardziej zaangażowanym 
wolontariuszom oraz instytucjom 
wyróżnienia oraz statuetki „Skrzy-
dła Anioła”. Wśród tegorocznych 
nagrodzonych, w kategorii Nagroda  
Specjalna za szerzenie idei dobro-
czynności - znalazło się również 
Szkolne Koło Caritas w Żakowie. 
„Skrzydła Anioła” to druga po Me-
dalu Caritas „Dobry jak Chleb” na-
groda dla żakowskich wolontariuszy.  
Z kolei, 12 stycznia 2016 w siedzibie 
Caritas Polska miało miejsce uroczyste 
wręczenie medali przez biskupa Wie-
sława Szlachetkę, Przewodniczącego 
Komisji Charytatywnej KEP, który 
podkreślił jak ważne jest kształtowa-
nie wrażliwości na potrzeby drugiego 
człowieka i promowanie idei dobro-
czynności wśród dzieci i młodzieży. 
Za zasługi dla Caritas, złote medale 
IN CARITATE SERVIRE odebrali 
opiekunowie Szkolnego Koła Cari-
tas w Żakowie: s. Agnieszka Miduch  
i p. Grażyna Rechnio oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego 
w Żakowie p. Anna Duszczyk.

SIR.

Ferie to dla mnie czas, aby nadrobić  
 książkowe zaległości. Tylko wtedy 

mogę czytać długimi godzinami bez 
obawy, że zaśpię do pracy lub nie będę 
mogła wykonać w pełni swoich obo-
wiązków. Wybór lektur był na „chybił 
trafił”. Nie kierowałam się ani tytułem, 
ani autorem, ani okładką (tak, wiem 
– nie ocenia się książki po okładce). 
„Poczwarka”, „Nadzieja”, „Kukułka” – 
jakieś skojarzenia? Ja nie miałam… 
Każda z nich opowiada o innych lu-
dziach, czasach, sytuacjach. Nato-
miast jest jedno co je łączy – bycie 
rodzicem – jako marzenie, heroizm, 
poświęcenie, ale także jako przypadek 
i coś co przeszkadza…

Bycie rodzicem nie jest nam dane  
 ot, tak. Niektórzy czekają na od-

powiedni moment, inni zdają się na 
„co ma być to będzie”, a jeszcze inni 
nie doświadczają tego wcale. Boha-
terki i bohaterowie wymienionych 
przeze mnie książek także mają różne 
doświadczenia. W pierwszej książce 
ukazane jest zamożne małżeństwo 
– mają jak się wydaje już wszystko – 
nowy dom, wysokie stanowiska, cie-
kawych znajomych. Teraz przyszedł 
czas na dziecko. I kolejne marzenie 
staje się realne. Choć nie do końca… 
Rodzi się dziewczynka, która zanim 
się pojawiła na świecie już miała za-
planowaną przyszłość na najbliższe 
20 lat. Co jednak zrobić z tymi ma-
rzeniami, gdy wiadomo, że to dziecko 
nie spełni oczekiwań swoich rodzi-
ców? Bo zawiniła genetyka... Zmiana 
nastawienia i myślenia zajmuje dużo 
czasu...  Czasem zbyt dużo... Jak to? 
Miała być śliczna, zdrowa i mądra... 
Potrzeba głębokiego wejrzenia w sie-
bie, wiele miłości, poświęcenia i cza-
su, aby dać szansę, miłość i szczęście 
dziecku, które nie jest naszym wyśnio-
nym IDEAŁEM.

Druga z książek ukazuje trochę  
 z innej strony, co dzieje się z małą 

dziewczynką, potem nastolatką, aż 
wreszcie dorosłą kobietą, która nie ma 
przy sobie kochających rodziców. Któ-
ra sama musi sobie radzić z życiem,  
z trudnościami... Na początku tak 
„błahymi” jak wyśmiewanie przez 

rówieśników, brak koleżanki, brak 
ciepła ze strony ojca, który traktuje 
ją jak „zło konieczne”, aż po wyuczo-
ny brak szacunku dla swojego ciała  
i życia. Bo kto miał jej bronić, kto miał 
pokazać, że jest wartościową osobą, 
skoro mama zmarła, a najbliższa oso-
ba – ojciec zawodził? Pił, bił i trakto-
wał per noga – jako coś niechcianego, 
niepotrzebnego. Sam nie radził sobie 
z własnymi słabościami, złość wyła-
dowywał na niej – bezbronnej, małej 
córeczce. Książka ukazuje jak wielkie 
i głębokie zranienia doznane w wie-
ku dziecięcym zbierają żniwo, gdy 
dziecko dojrzewa, dorasta... Jak wielki 
wpływ na psychikę i samoocenę dziec-
ka mają zachowania najbliższych.

Ostatnia z przedstawionych przeze 
 mnie książek traktuje bycie ro-

dzicem jako marzenie. Odległe, upra-
gnione i trudne, czy wręcz niemożliwe 
do zrealizowania. I znowu spełnieni, 
zamożni ludzie, na wysokim szcze-
blu awansu zawodowego i społeczne-
go. Brakuje tylko jednego – dziecka. 
Kolejne starania, porażki, trudności, 
kolejna euforia i rozpacz. Szukanie 
sposobu na wypełnienie tej części ser-
ca, życia. Pytanie o człowieczeństwo, 
zasady. Jak daleko można się posunąć, 
aby spełnić swoje marzenia? Wzrusza 
i skłania do refleksji.

Wybór książek był dziełem przy- 
 padku. Miały być lekkie, łatwe 

i przyjemne. No cóż, nie zawsze dosta-
je się to, czego się oczekuje. Nie ozna-
cza to jednak, że nie jest to potrzebne 
i wartościowe. 

Te trzy książki ukazują jak ważna 
jest miłość do dziecka, dbanie 

o tego małego człowieka, pokazanie 
mu jasnych stron życia, nauczenie jak 
radzić sobie z otaczającym nas, wcale 
niełatwym światem. To jest sens bycia 
rodzicem. A bycie rodzicem to dar…
P.s. Gdyby ktoś był zainteresowany za-
poznaniem się z treścią książek z arty-
kułu podaję tytuły i autorów:
1. „Poczwarka” – Dorota Terakowska
2. „Nadzieja” – Katarzyna Michalak
3. „Kukułka” - Antonina Kozłowska

Mama MonikaFot. Uroczyste wręczenie medali
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BYCIE RODZICEM TO DAR…
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Zdrowie i uroda

W  1928 roku Alexander Fle-
ming odkrył bakteriobójcze 

działanie niebieskiej pleśni, z której 
później wyizolował substancję nazwa-
ną  penicyliną. To odkrycie zrewolu-
cjonizowało medycynę i ocaliło życie 
milionom chorych. Na pierwsze za-
stosowanie kliniczne nowego leku w 
Wielkiej Brytanii trzeba było pocze-
kać do 1941, rok później użyto peni-
cyliny w USA.

Początkowo peni-
cylina była otrzy-

mywana z hodowli 
pleśni i tak droga, że 
opłacało się ją odzy-
skiwać z moczu le-
czonych pacjentów. 
Miała ona wtedy zna-
czenie strategiczne. 
Była wojna, żołnierze 
masowo umierali  
z powodu zakażonych 
ran. Antybiotyki 
realnie ratowały im 
życie. 

Przemysł farma-
ceutyczny szybko 

zwęszył żyłę „złota” 
w produkcji anty-
biotyków na szeroką 
skalę. Początkowo 
stosowane były tylko 
w szpitalach i to dla majętnych pa-
cjentów. Masowa produkcja obniżyła 
koszty, leczenie potaniało i stało się 
powszechnie dostępne. Okazało się, 
że wiele chorób można leczyć w wa-
runkach domowych. Wszystko zapo-
wiadało się znakomicie!

Jednak pojawiły się pewne wątpli-
wości, gdy w szpitalach obserwo-

wano nawracające fale zakażeń, np. 
u chorych, którzy byli przyjmowa-
ni bez infekcji, na planowy zabieg  
chirurgiczny. Tłumaczenie było: 
przenoszenie bakterii przez personel,  
narzędzia, kontakty pacjentów. Po-
dawano wtedy duże dawki antybio-
tyków. Fala zakażeń słabła, ale proces 
powtarzał się. Wydłużał się czas le-
czenia. Nagle okazało się, iż lokalne 

szczepy bakterii wykształcały cechy 
umożliwiające przeżycie: ODPOR-
NOŚĆ na antybiotyki. Bakterie jakby 
„uczą się”, adoptują. 

Prawdziwy problem powstał, gdy 
antybiotyki zaczęli stosować leka-

rze weterynarii i hodowcy. Niektórzy 
podając je profilaktycznie zdrowym 
zwierzętom, dostarczali je w postaci 
przetworzonych produktów spożyw-

czych także potencjalnie zdrowym 
ludziom.

W  konsekwencji tego, nie 
wszystkie bakterie zaczęły gi-

nąć. Niektóre z nich zachowują zdol-
ność rozmnażania się, przekazując 
następnemu pokoleniu gen, któremu  
zawdzięczają odporność na lek. Pro-
cesowi sprzyjają błędy w dawkowaniu 
leków: zbyt krótka terapia, za mała 
dawka. Lekarstwa działają coraz go-
rzej, pojawiają się masowe zachoro-
wania. 

Naukowcy wciąż wymyślają nowe 
rozwiązania, problem w tym, że 

bakterie są szybsze...

Co możemy zrobić? Zastanów się, 
zanim sięgniesz po antybiotyko-

terapię. Nie wszystkie infekcje wy-

ANTYBIOTYK - GROŹNA BROŃ CZY  
NATURALNA TARCZA?

wołane są przez bakterie. Szczególnie 
za te sezonowe, odpowiedzialne są 
wirusy. Te zaś są mniej groźne: pro-
sta budowa, sposób rozmnażania się  
i atakowania organizmu. 

Większość infekcji dróg odde-
chowych to infekcje wirusowe 

(katar, przeziębienie czy zapalnie gar-
dła w 80-90 %). Te leczymy objawo-
wo: obniżamy gorączkę, łagodzimy 

ból, rozrzedzamy za-
legającą wydzielinę 
w nosie i gardle. Tu 
pomocne wydają się 
„sposoby babcine”, 
naturalne, a przede 
wszystkim odpoczy-
nek, sen i picie dużej 
ilości płynów. Są jed-
nak sytuacje, że po-
danie antybiotyków 
wydaje się konieczne. 
Tak jak np. w angi-
nie paciorkowcowej. 
Zdarza się, że do 
wirusowej infekcji 
dochodzi bakteryj-
na, ponieważ wirusy 
uszkadzają nabłonek 
dróg oddechowych, 
a to są otwarte wrota 
do wniknięcia bakte-
rii. Dzieje się tak, gdy 

infekcja nieleczona - „przechodzona” 
przeciąga się w czasie (5-7 dni), a stan 
pacjenta pogarsza się. Wtedy antybio-
tyk jest wskazany. 

Nierozważne i częste przyjmo-
wanie antybiotyków, naraża na 

wystąpienie skutków ubocznych leku, 
zniszczenie flory fizjologicznej i roz-
wój antybiotykooporności. 

Jest w nas NATURALNA TARCZA, 
system immunologiczny - to on po-

winien podjąć próbę walki z infekcją. 
Dajmy mu czas i szansę. Antybiotyki 
to GROŹNA BROŃ, z której wciąż 
uczymy się korzystać.

Katarzyna Suchenek
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Uroda i zdrowie

Uroda i zdrowie

LECZENIE – GAPS
„Cała sztuka medyczna opiera się na 
zadowoleniu pacjenta, podczas gdy 
natura leczy chorobę”

Wolter

Ludzkie ciało po podjęciu odpo- 
 wiednich działań ma niebywałą 

zdolność do samoleczenia. Wejście 
w chorobę następuje bardzo szybko, 
natomiast wyjście z niej zawsze trwa 
o wiele dłużej. Dr. Natasha mówi cho-
rym na GAPS, aby byli przygotowani 
do ciężkiej pracy przez około 2 lata. 
„Celem leczenia jest detoksykacja or-
ganizmu pacjenta i usunięcie toksycz-
nej mgły z jego mózgu, aby mógł on 
funkcjonować i rozwijać się prawidło-
wo. Aby to osiągnąć musimy: 
Po pierwsze: oczyścić i uzdrowić 
system pokarmowy, by przestał być  
źródłem substancji toksycznych, a stał 
się źródłem substancji odżywczych, 

co jest jego pierwotnym działaniem.
Po drugie: Usunąć substancje toksycz-
ne zalegające w wielu tkankach orga-
nizmu pacjenta.”
Te dwa cele można osiągnąć dzięki 
programowi dietetycznemu GAPS. 
Program ten rozwijał się dzięki Dr. 
Natashy i jej doświadczeniu klinicz-
nemu z wieloma setkami dzieci i do-
rosłych z zespołem GAPS na całym 
świecie, a także poprzez osobiste do-
świadczenie z jej własnymi dziećmi.

PROGRAM DIETETYCZNY DLA 
 ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO 

- JELITOWEGO – GAPS:
1. DIETA;
2. SUPLEMENTACJA;
3.DETOKSYKACJA I ZMIANA STY-
LU ŻYCIA.
Dr. Natasha nie ma żadnej wątpliwo-
ści, że właściwa dieta jest kluczowym 
czynnikiem w leczeniu chronicznych, 

zwyrodnieniowych schorzeń, włącza-
jąc w to zespół GAPS. Pacjenci z ze-
społem GAPS muszą unikać:
- wszystkich ziaren zbóż i produktów 
z nich wytworzonych, czyli dieta bez-
glutenowa;
- wszystkich warzyw zawierających 
skrobię i produkty z nich wytworzone
- cukru i wszystkich produktów go za-
wierających;
- laktozy i produktów ją zawierają-
cych.

Jeśli chcesz się zapoznać dokładniej  
 z tym tematem, to zachęcam do 

przeczytania książki pt. „Zespół psy-
chologiczno - jelitowy GAPS” Dr. Na-
tasha Camplell – Mc Bride neurolog, 
dietetyk.

c.d.n.
Agata Sibilska

Z bibliotecznej półki

Zasada gramatyczna jest prosta –  
 w liczebnikach porządkowych  

/oznaczających lata i wszystkich in-
nych/ odpowiadających na pytania – 
który? która? które? - odmieniają się 
tylko jedności i dziesiątki: 1996.- tysiąc 
dziewięćset dziewięćdziesiąty szósty, 
tysiąc dziewięćset dziewięćdziesią-
tego szóstego, 1410.- tysiąc czterysta 
dziesiąty, tysiąc czterysta dziesiątego, 
1801.-tysiąc osiemset pierwszy, tysiąc 
osiemset pierwszego itd.

Ta sama zasada gramatyczna 
wymaga by odmieniać ostat-

nią liczbę, jeśli nie ma ani dziesią-
tek, ani jedności, czyli: 1100.-tysiąc 
setny, 1001000.-milion tysięczny, 
2000.-dwutysięczny.

Gdy był rok 2000-dwa tysiące,   
 prawidłowo mówiono – który? 

- dwutysięczny. Następne to już 2001. 
- dwa tysiące pierwszy, 2010. - dwa 
tysiące dziesiąty i 2015. - dwa tysiące 

piętnasty.

Ten dwutysięczny tak się jakoś 
utrwalił, że już szesnasty rok jest 

nadużywany i to nieprawidłowo. Sły-
szymy to w Sejmie, wśród polityków, 
ale i w kontaktach międzyludzkich. 
Czy brzmi to ładniej, oryginalniej,  
a może bardziej przekonująco, trudno 
powiedzieć, ale na pewno nie jest pra-
widłowo. Zapamiętajmy: – Mamy rok  
dwa tysiące szesnasty i żyjemy w dwa 
tysiące szesnastym. „Dwutysięczny”-
-minął szesnaście lat temu.

Kolejna zasada – jak piszemy cy- 
 frami liczebniki główne złożone, 

a jak te same jako porządkowe, czyli 
odpowiadające na pytania - który? 
która? które?
2016 – czytaj dwa tysiące szesnaście, 
ale 2016. - czytaj dwa tysiące szesna-
sty.
2000 - „dwa tysiące”, 2000. - „dwuty-
sięczny”.

1410 – „tysiąc czterysta dziesięć”,   
1410. - „tysiąc czterysta dziesiąty”.
966 - „dziewięćset sześćdziesiąt sześć”, 
966. -dziewięćset sześćdziesiąty szó-
sty”.
Czyli, jak widać, liczebniki porząd-
kowe pisane cyframi zaopatrujemy  
w kropkę też w środku zdania, liczeb-
niki główne w środku zdania piszemy 
bez kropki. Kiedyś używana była for-
ma np. 15-ty, czyli piętnasty. Obec-
nie taka forma jest niedopuszczalna  
i błędna.

Pisanie dat cyframi arabskimi:  
21.03.2014 rok; 03.11.1989 rok 

itd. (dzień, miesiąc i rok oddzielamy 
kropkami). Gdy dla oznaczenia mie-
siąca używamy cyfry rzymskiej – kro-
pek nie stawiamy: 21 III 2014, 03 XI 
1989.

Humanista

Jak to jest z „dwutysięcznym”, a jak powinno być? /troszkę gramatyki/
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Z bibliotecznej półki

Gminna Biblioteka Publiczna  
 w Siennicy proponuje miesz-

kańcom naszej Gminy, a szczególnie 
interesującym się historią Sienni-
cy oraz miejscowości wchodzących  
w skład naszej Gminy, powołanie 
STOWARZYSZENIA HISTORYCZ-
NEGO lub SEKCJI HISTORYCZNEJ 
(nazwa i formy pracy, ew. statut do 
uzgodnienia wśród zainteresowa-
nych).

Praca takiej grupy historycznej by-
łaby skierowana na wyszukiwanie 

i gromadzenie materiałów dotyczą-
cych naszych miejscowości, wymianie 
i publikowaniu zdobytej wiedzy hi-
storycznej, troskę o miejscowe zabyt-
ki, pomniki, miejsca i obiekty godne 
upamiętnienia.

Biblioteka zainteresowana też jest 
zbieraniem różnych pamiątek 

historycznych, dokumentów, zdjęć, 
wspomnień, legend, sag rodzinnych, 
kronik. W naszych domach często są 
rzeczy o wielkiej wartości historycz-
nej, ciekawostki, zapiski mało w domu 
przydatne, a bardzo dużo znaczące dla 
udokumentowania naszej przeszłości, 
czy historii miejscowości. Nie chcemy 
odbierać nikomu pamiątek rodzin-
nych, ale skopiowane mogą służyć po-
mocą w pracy historykom.

Wszystkich zainteresowanych na-
szą przeszłością i z „żyłką” hi-

storyczną zapraszamy do współpracy.
Elżbieta Jurkowska

Propozycja Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Siennicy

Po raz pierwszy w historii 
 działalności siennickiej biblio-

teki zorganizowano projekt Kul-
turalne Ferie. Zajęcia odbyły się  
w pierwszym tygodniu ferii od 1 do  
5 lutego w godzinach od: 13:00 
do 16:00. Różnorodność oferty 
powodowała z dnia na dzień wzrost 
frekwencji. I tak:

W  poniedziałek odbyły się zajęcia 
 czytelnicze związane z utwo-

rem Danuty Wawiłow „O Rupakach”. 
Dzieci po wysłuchaniu utworu mogły 
same zamienić się w autorów i napisać 
wiersz*. Następnie rysowały Rupaka, 
śpiewały i tańczyły jak Rupak, a na 
koniec budowały dom wymyślonemu 
stworkowi. Zaproponowane zada-
nia pozwoliły dzieciom puścić wodzę 
wyobraźni, co z kolei dało dużo 
radości i śmiechu. *Nowo powstałe 
wiersze prezentujemy na tablicy w bi-
bliotece

We wtorek dominowała muzy- 
 ka. Były zabawy zapoznaw-

czo-integracyjne m. in.: muzyczna 
zabawa „Krąży pierścień”, zabawa na 
spostrzegawczość „Dyrygent”, kalam-
bury: jaki to instrument? Po zabawie 
przyszedł czas na teorię na temat bu-
dowy aparatu głosowego i ćwiczeń. 
Na koniec odbył się festiwal ulubionej 
piosenki, gdzie dzieci prezentowały 
ulubioną i wybraną przez siebie 
piosenkę a przy okazji dowiedziały się 
o sposobach na tremę.

Zajęcia w środę adresowa-
ne były do wszystkich dzieci 

pragnących   utrwalić oraz poszerzyć 
wiedzę w zakresie znajomości języka  

angielskiego. Ponieważ warsztaty były 
oparte na ćwiczeniach komunikacyj-
nych, takich jak gry i zabawy, pozwoliły 
spędzić uczestnikom czas wolny  
w sposób przyjemny i pożyteczny. 
Dzieci poznały kilkanaście gier i za-
baw, dzięki którym mogły utrwalić 
znane im słownictwo, jak również 
poznać nowe. Największym zaintere-
sowaniem wśród uczestników cieszyły 
się gry: Bingo, Koza, łączenie obraz-
ków i wyrazów w pary oraz oglądanie 
bajki po angielsku.

Podczas czwartkowych zajęć 
dzieci zapoznały się z posz-

czególnymi działami w bibliotece  
a w szczególności z Działem Regi-
onaliów, gdzie musiały wyszukać 
informacji o historii Siennicy i jej 
zabytkach. Na koniec dzieci wykonały 
pracy plastyczne nt. Siennicy. Dużym 
powodzeniem cieszył się temat Sien-
nicki skwerek, mój dom, jest też ry-
sunek zabytkowej bramy kościelnej, 
ilustracja rzeczki Sienniczki i stawów  
w Siennicy*. Przerywnikiem  
w zajęciach były gry i zabawy ru-
chowe, które poprowadziła P. Mich-
alina Łubkowska – uczennica  
Liceum Ekonomicznego w Mińsku 
Maz., wolontariuszka na stałe 
współpracująca z Fundacją Rozwoju 
Międzykulturowego EBU. *wystawa 
wykonanych prac znajduje się na tab-
licy w bibliotece

W  piątkowe popołudnie 
gościliśmy aktorów z Teat-

ru Edukacji i Profilaktyki "MASKA"  
z przedstawieniem promującym 
czytelnictwo pt.: "Ostatnia książka 

świata". Spektakl podkreślał potrzebę 
nauki czytania książek przez dzieci 
oraz szereg możliwości wynikających 
z obcowania z literaturą. Dzieci 
żywiołowo reagowały na grę aktorów, 
których występ nagrodzili gromkimi 
brawami. Piątek był ostatnim dniem 
Kulturalnych Ferii oraz podsumowa-
niem działań uczestników przy wspól-
nej pasji smakowania pizzy.

Celem tegorocznych ferii było za-
gospodarowanie wolnego czasu 

naszym najmłodszym czytelnikom 
i sympatykom biblioteki. Poprzez 
zabawę dzieci rozwijały wyobraźnię, 
umiejętność współdziałania w gru-
pie oraz sprawności manualne. 
Chcieliśmy także pokazać bibliotekę 
jako miejsce ciekawe i atrakcyjne,  
w którym można zdobywać wiedzę  
i fajnie spędzić czas, nie tylko podczas 
ferii.

Specjalne podziękowania kieruję 
dla naszych wolontariuszy - P. Ur-

szuli Szajkowskiej, P. Moniki Pszkit, P. 
Ewy Górki, P. Michaliny Łubkowskiej 
i P. Ryszarda Łubkowskiego - za życz-
liwość, profesjonalne zaangażowanie  
i współpracę.

Elżbieta Jurkowska

Projekt Kulturalne Ferie
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Film o Barabaszu, znanym z Ewan-
gelii jerozolimskim kryminaliście, 

złodzieju, który za kradzież wpadł  
w ręce żołnierzy Poncjusza Piłata, 
rzymskiego namiestnika Judei. Ska-
zaniec, który zgodnie z głosem ludu 
na święto Paschy zyskuje wolność 
zamiast Jezusa. Łotr, który poprzez 
te wydarzenia, zaczyna rozważać nad 
sensem swojego życia.

Film rozpoczyna się sceną uwol-
nienia Żydom jednego więźnia, 

zgodnie z żydowskim świętem Paschy. 
Piłat na żądanie Żydów skazuje Jezu-
sa na śmierć i uwalnia Barabasza. Od 
tego momentu rozpoczyna się seria 
wydarzeń ukazujących życie Bara-
basza aż po zmartwychwstanie Pana 
Jezusa. Bohaterowi towarzyszy cały 
czas aura tajemniczości i ciągła walka 
z samym sobą i przeciwnościami losu. 

Jego sceptyczna, gwałtowna i skłon-
na do przemocy natura, przez długi 
czas uniemożliwia mu przyjęcie nauki 
Chrystusa. Wielokrotnie wypowia-
dał słowa: „Bóg nie istnieje (…) On 
umarł, przestał istnieć”.

Życie Barabasza przeplata się  
 z historią Jezusa, a nawet można 

ujrzeć podobieństwo pomiędzy ich 
losami. Życie Barabasza jest swoistą 
drogą krzyżową (chociażby jego nie-
wolnicza praca w kopalni) i kończy się 
w całkowitym osamotnieniu; umiera 
na krzyżu, gdzie wypowiada słowa: 
„Mój los się wypełnił. Panie przyjmij 
moją duszę”.

Historia Barabasza uczy nas, że 
wiara jest darem i tylko od nas 

zależy, czy przyjmiemy ten dar czy 
nie: „Nic nie przekona tego kto nie 

chce wierzyć”. Nasze życie jest nie-
ustannym wyborem. Warto iść za radą  
Piotra: „Otwórz serce i nie bój się,  
a znajdziesz światło”.

Ocenę Barabasza pozostawiam to-
bie drogi czytelniku. Na pewno 

jest to postać barwna i niejednoznacz-
na. Uosabia człowieka grzesznego, 
czyli każdego z nas. To  buntownik, 
który zyskał wolność w miejsce Chry-
stusa, i któremu darowano szansę na 
drugie życie. Oglądając ten film cisną 
się na usta pytania: ile trzeba doświad-
czyć, żeby uwierzyć? Co musi się stać 
w człowieku, żeby zrozumiał, że Bóg 
istnieje? Zachęcam gorąco do obejrze-
nia tego filmu, który na pewno cię nie 
rozczaruje, a nawet uważam , że wręcz 
zachęci do sięgnięcia po książkę Pära 
Lagerkvista pod tym samym tytułem.

 Warto zobaczyć

Film na podstawie nagrodzonej 
Noblem powieści Pära Lagerkvista.

 UWIERZYŁ W TEGO, KTÓRY  
UMARŁ ZA NIEGO NA KRZYŻU

 BARABASZ 

E.B.

Jest postacią legendarną, która znana 
jest z apokryfów od IV w. Jej żywot 

potwierdzają objawienia Błogosła-
wionej Anny Katarzyny Emmerich. 
Można w nich przeczytać, że była to 
kobieta żyjąca w Jerozolimie w I wieku 
n.e. Nazywała się Serafia i była żoną 
Syracha, jednego z członków „Wielkiej 
Rady». Była piękną, okazałą niewiastą, 
po pięćdziesiątce, mniej więcej pięć lat 
starszą od Najświętszej Maryi Panny. 
Była krewną Jana Chrzciciela. 

Kiedy 12-letni Jezus nauczał  
w świątyni, ona posyłała Mu po-

siłki do gospody, w której nocował.  
A kiedy wjeżdżał na osiołku do Je-
rozolimy w niedzielę Palmową, ona 
zdjęła okrycie z głowy i rozpostarła 
je na drodze przed Jezusem, by oddać 
Mu cześć i chwałę. Natomiast kiedy Je-
zus kroczył z krzyżem na Golgotę, ona 

wyszła na ulicę, wraz z małą dziew-
czynką, by Mu towarzyszyć. Na widok 
umęczonego Jezusa, zapragnęła otrzeć 
Mu twarz, upadła przed Nim na kola-
na, podniosła chustę i rzekła: „Pozwól 
mi, otrzeć oblicze Pana mego”. Jezus 
nic nie odpowiedział, tylko ujął chu-
stę, przycisnął ją dłonią do swego ob-
licza i oddał ją Serafii. Ona ucałowała 
chustę, wsunęła pod płaszcz i wstała  
z ziemi. Za ten czyn miłosierdzia  
i odwagi dostała boskie odbicie na 
chuście. 

Weronika to grecko-rzymskie 
słowo vera eikon i oznacza 

prawdziwy wizerunek. Słowo to praw-
dopodobnie odnosiło się do wizerun-
ku na chuście i dało początek imieniu 
Weronika. W wiekach średnich, kie-
dy w Jerozolimie powstawało nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej, Święta 

Weronika stała się postacią tytułową 
6 stacji: „Weronika ociera twarz 
Jezusowi”. Została również patronką 
m.in. fotografów. Zmarła w więzieniu 
śmiercią głodową, podczas prześlado-
wań chrześcijan w Jerozolimie.  

 
Katarzyna Podbielska

ŚWIĘTA WERONIKA
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TERESKA I KAZIO

Dla dzieci

Witajcie, tu Tereska

Czas jakoś tak ostatnio bardzo 
szybko płynie. Dopiero mie-

liśmy święta Bożego Narodzenia  
i już mamy koniec Wielkiego Po-
stu. Za chwilę będzie Wielkanoc,  
i już w powietrze czuć wiosnę. Dni 
są coraz dłuższe, mają coraz więcej 
słońca i jakoś radośniej się robi na 
sercu. 

Mama mówi, że wytrząsnęłam  
 z siebie zimę, bo cały czas 

skaczę i brykam i chyba nie by-
łam ostatnio zbyt grzeczna. Nawet 
moje postanowienia wielkopostne 
jakoś mi w tym roku nie wychodzi-
ły. Miałam być bardziej grzeczna  
w szkole i byłam taka nieposłuszna 
i nieznośna, że aż nasza pani mu-
siała się poskarżyć mojej mamie. 
Miałam bardziej dbać o porządek 
w swoim pokoju, ale nie tylko nie 
sprzątałam, to jeszcze wstyd się 
przyznać, pomazałam flamastrem 
ścianę nad łóżkiem. Mama jak to 
zobaczyła to aż załamała ręce. Mnie 
też było trochę smutno, że sprawi-
łam mamie taką przykrość. Jednak 
nie za długo to trwało, bo następ-
nego dnia coś mnie podkusiło  
i obcięłam sobie nożyczkami jeden 
warkocz. Mama tym razem aż się 
popłakała i nawet na mnie nie na-
krzyczała, tylko patrzyła na mnie 
w taki sposób jakby ją coś bolało. 
Babcia potem musiała mi obciąć  
i ten drugi warkocz i jak  

wyrównywa-
ła mi włosy 
to tak ciężko 

wzdychała. Ja 
już wtedy na-

prawdę chciałam 
się poprawić, ale 
już tyle narobi-

łam złych rzeczy, 
że nie za bardzo wiedziałam jak to 
zrobić. Więc zamiast wszystkich 
przeprosić to ja zaczęłam być jesz-
cze bardziej niemiła, bo mi się wy-
dawało, że nikt mnie teraz nie lubi. 

Nie wiem co by się dalej stało, 
gdyby w naszym kościele nie 

zaczęły się rekolekcje wielkopostne. 
Ksiądz rekolekcjonista opowiadał 
nam różne ciekawe historie. Dru-
giego dnia mówił nam o takim 
jednym chłopcu, który też strasz-
nie dużo przykrości zrobił swoje-
mu tacie i gdy był daleko od domu  
w strasznej  biedzie  
i smutku, to bardzo chciał 
wrócić, ale nie wiedział 
czy mu jego tata wybaczy. 
Wtedy ksiądz nam tłu-
maczył, że zawsze warto 
odwrócić się od złego po-
stępowania i przeprosić. 
Ja sobie wtedy pomyśla-
łam, że moja mama jest 
chyba na mnie strasznie 
zła i chyba mi nie prze-
baczy. Wtedy ksiądz do-
kończył opowiadać o tym 
chłopcu i okazało się, że 
jego tata wcale nie był na 
niego zły i że cały czas 
go kochał i czekał z utę-
sknieniem aż on wróci 
do domu. A potem jak 
bardzo byli szczęśliwi, że 
znowu są razem. Na ko-
niec rekolekcjonista wy-
tłumaczył nam, że Pan 
Bóg jest dla nas zawsze 
tak miłosierny jak ten 
tata dla swojego syna i że 
jeśli żałujemy, to On nam 

zawsze wszystko przebaczy. Kiedy 
tak tego słuchałam to mocno zatę-
skniłam za tym, żeby się przytulić 
do mamy. 

Kiedy mama wróciła z pracy, to 
zaraz w progu rzuciłam się jej 

na szyję, z płaczem przeprosiłam za 
wszystkie przykrości i obiecałam, 
że się naprawdę poprawię. Mama 
mnie objęła i powiedziała, że się na 
mnie już nie gniewa. Wieczorem 
w czasie modlitwy przeprosiłam 
także Pana Boga i wiecie co – tak 
jak opowiadał ksiądz poczułam się 
ogromnie radosna i szczęśliwa.

Teraz już wiem, że większa ra-
dość jest wtedy kiedy się jest 

ze wszystkim w zgodzie, niż wtedy 
kiedy się wygłupia i psoci.

Tereska
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Duńczyków zabrakło również  
reprezentacji Francji, czyli aktual-
nych wtedy mistrzów Europy, świata  
i olimpijskich – drużyny grającej  
w ostatnich latach piłkę ręczną z in-
nej planety, jak również niestety re-
prezentacji Polski.

Występ naszych piłkarzy ręcz-
nych na krajowych parkietach 

to największa niespodzianka in mi-
nus imprezy. Celowaliśmy w medal. 
Niektórzy mówili, że nawet w złoty, 
bo przecież gramy u siebie, bo wy-
pełnione po brzegi polskimi kibicami 
hale poniosą nas do tryumfu. Fakt, że 
drużyna, która dwanaście miesięcy  
wcześniej w dobrym stylu zdołała 
wywalczyć trzecie miejsce na Mi-
strzostwach Świata w Katarze, teraz 
grając na swoim podwórku musiała 
być uważana za faworyta do medali. 
Skończyło się niestety tylko na siód-
mym miejscu, chociaż na począt-
ku nic na tragedię nie wskazywało. 
Pierwsze dwa mecze z Serbią i Ma-
cedonią Polscy piłkarze wygrali jak 
to mają w zwyczaju „spokojnie jedną 
bramka”. Euforia wybuchła po ostat-
nim meczu pierwszej rundy, kiedy po 
20 latach pokonaliśmy naszpikowaną 
gwiazdami i sukcesami reprezentację 
Francji. Polacy zagrali wtedy jeden  
z najlepszych meczy ostatnich lat. 
Sukces bez wątpienia można po-
równać do tryumfu reprezentacji  
w piłce nożnej w meczu z Niemcami 
na Stadionie Narodowym. Owszem,  
w grze naszych szczypiornistów 
widać było braki. Wkradały się  
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Ze sportowych aren

Za nami styczeń. Upłynął pierwszy  
 miesiąc nowego roku, a wraz  

z nim zakończyła się największa spor-
towa impreza, jaka tego roku miała 
odbyć się w naszym kraju. Polski kibic 
ledwo zdążył powrócić do codzien-
ności po świąteczno-noworocznym 
wypoczynku, a w czterech polskich  
halach startowały właśnie Mistrzo-
stwa Europy w Piłce Ręcznej Męż-
czyzn.

Turniej rozegrany w dniach  
15 – 31 stycznia organizacyjnie 

stał na bardzo wysokim poziomie. 
Mistrzostwa goszczące w czterech 
naszych miastach ( w Gdańsku, Ka-
towicach, Krakowie i Wrocławiu) 
były bardzo emocjonujące, pełne 
niespodzianek, a za sprawą kibiców  
przybyłych z całej Europy, niezwykle 
barwne.

Największą z możliwych  
niespodzianek sprawiła re-

prezentacja Niemiec zostając sen-
sacyjnymi mistrzami Europy. Na 
naszych zachodnich sąsiadów nie 
stawiał zupełnie nikt, włącznie z nimi  
samymi. Tymczasem wyeliminowa-
li oni wicemistrzów Europy sprzed 
dwóch lat – Duńczyków, w półfinale 
rozprawili się z inną rewelacją tur-
nieju – Norwegią, a w wielkim finale 
nie dali szans bardzo utytułowanej 
reprezentacji Hiszpanii. Euro 2016  
w Polsce zapamiętamy, jako tur-
niej pełen niespodziewanych roz-
strzygnięć. W najlepszej czwórce 
mistrzostw oprócz wspomnianych 

przestoje, nie mieliśmy wypracowa-
nych schematów gry, w zależności 
od potrzeby nie zmienialiśmy tempa  
i ustawienia na boisku, praktycznie nie 
graliśmy skrzydłami. Mecze wygry-
wali dla nas będący w świetnej formie 
kołowy Kamil Syprzak i rozgrywający 
Michał Jurecki, ważne bramki dorzu-
cał z dystansu Karol Bielecki i mieli-
śmy nadzieję, że taka siła kolektywu  
i wielka determinacja doprowadzi 
nas do finału. Niestety w drugiej 
rundzie sposób na wyłączenie z gry 
naszych najlepszych zawodników po-
trafili znaleźć Norwedzy i przyszła 
pierwsza porażka w turnieju. 

W  kolejnym meczu z Biało-
rusią poradziliśmy sobie  

i w decydującym starciu z reprezen-
tacją Chorwacji do osiągnięcia pół-
finału wystarczyło nam nie przegrać 
więcej niż trzema bramkami. Rywale 
natomiast byli praktycznie poza tur-
niejem; aby awansować do półfinału 
musieli pokonać naszych szczypior-
nistów różnicą aż 11 bramek. Nikt 
nie brał na serio takiego scenariusza 
i wtedy właśnie przyszedł Armage-
don. Polskim piłkarzom tego dnia 
nie wychodziło zupełnie nic. Chor-
waci niemiłosiernie obstrzeliwali na-
szą bramkę. Używając terminologii 
bokserskiej, już w pierwszej połowie 
liczeni byliśmy na stojąco tak jak-
by nadarzająca się szansa na granie 
o medale we własnym kraju spętała 
naszym reprezentantom ręce i nogi. 
Pierwszą bramkę po przerwie Po-
lacy zdołali rzucić po 10 minutach 

ZABRAKŁO TYLKO MEDALU…
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W krzywym zwierciadle

Aniołki Wojciecha
Całkiem nie tak dawno przybył tu artysta

Sympatyczny Wojtek – nowy organista

Kiedy Wojtek śpiewa, magicznym talentem

Wszystkie Panie w ławkach siedzą wniebowzięte

Siedzą zasłuchane, Wojtek śpiewa śmielej

Nikt nie mruga okiem, nie kaszle w kościele

Ksiądz Proboszcz dla Wojtka wyznaczył zadanie

Musisz stworzyć chór, nie lada wyzwanie 

Zgłosili się chętni, ciąg przesłuchań ruszył

Wojtek to wytrzymał choć mu spuchły uszy.

Wybrał kilkanaście, podzielił na głosy

Próby nieudane z głowy rwał już włosy

Wojtek wypił kawę, uspokoił nerwy.

Nagle coś ruszyło, ćwiczenia bez przerwy.

Całkiem nieźle idzie, zniknęła panika

Kierowniczką chóru zostaje Monika.

Teraz chór jest sławny, przysparza radości

I cała diecezja chóru nam zazdrości.

Na całą ekipę spływa Boża łaska

Teraz chór się zowie „Aniołki Walaska”

Sławomir Gozdołek

gry, co w piłce ręcznej na takim po-
ziomie jest „osiągnięciem” nieziem-
skim. Rywale rozbili nas ostatecznie 
23 – 37, co przy tak wyrównanym 
poziomie drużyn jest katastrofą  
i to oni kosztem nas zagrali o meda-
le, ostatecznie zdobywając brązowe  
krążki. Polakom przypadła gra do-
piero o 7 miejsce z reprezentacją 
Szwecji. Mecz udało się wygrać  
i nieco odzyskać twarz, ale szok po 
meczu z Chorwacją i wielki niedosyt 
na zakończenie mistrzostw pozostał. 
Tym bardziej, że kilku naszych czoło-
wych szczypiornistów będzie zapew-
ne powoli kończyć reprezentacyjną 
przygodę i medal wywalczony przed 
własną publicznością byłby pięknym 
zwieńczeniem ich bogatych karier.

Medalu niestety nie ma i w pol- 
 skiej reprezentacji nie ma już 

też niemieckiego trenera Michaela 
Bieglera. Trzeba szybko wybrać no-
wego, bo już w kwietniu czeka na-
szych szczypiornistów turniej kwa-
lifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich 
w Rio de Janeiro.  Wielu kibiców 
domaga się, by wraz z nowym trene-
rem przyszła zmiana pokoleniowa. 
Niestety my na tę zmianę gotowi nie 
jesteśmy. Nie mamy po prostu zdol-
nej młodzieży prezentującej dobry 
reprezentacyjny poziom. W ostat-
nich latach drużyny juniorskie nie 
odnosiły żadnych sukcesów i brak 
takiego dopływu świeżej krwi w se-
niorskiej reprezentacji widać gołym 
okiem. Jest co prawda kilka młodych 
perspektywicznych nazwisk, ale jak 
pokazały nie tylko te mistrzostwa,  
w kluczowych momentach meczów 
ciężar gry i odpowiedzialność za 
końcowy wynik spada najczęściej 
na tych najbardziej doświadczonych 
zawodników. W najważniejszych me-
czach o awans do Rio nowy szkole-
niowiec powinien postawić więc na 
tych samych chłopaków, a być może 
jeszcze na potrzeby tego turnieju od-
kurzyć starszych, bo dla polskiej piłki 
ręcznej nieobecność w Brazylii była-
by bardzo bolesna.

 
 

Marcin Przyborowski
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Kochani Czytelnicy,

Niech Zmartwychwstały Chrystus stanie pośród Was  
i wleje w Wasze serca swój pokój.  

Niech Jego miłości i moc Jego zwycięstwa, przenika każdy dzień Waszego życia.

Fot. Fotopia/Przemysław Piątkowski


