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Madonna della Seggiola -  malował Rafael Santi (1483 -  1520)

Obraz włoskiego malarza i architekta Rafaela. Z najstarszego opisu dzieła 
z 1589 roku wynika, że znajdowało się ono w zbiorach Medyceuszy w budynku 
Uffizi. Obraz został namalowany jako tondo, czyli w kształcie koła. Przedstawia 
Madonnę della seggiola z Dzieciątkiem Jezus i małym Janem Chrzcicielem

(Wikipedia)



Przyroda -  dzieło Boga

Szary ptaszek zimy
Nie odlatuje na zimę do ciepłych krajów, dlatego najważniej
sza jest dla niego pom oc człowieka, by przetrwał ten trud 
ny czas. Dodajmy, że mało który ptaszek jest tak zw iązany  
z człowiekiem  jak  w łaśnie ten mały, szary wróbelek.

Najprawdopodobniej przybył 
do nas z południow o-zachod- 
niej Azji. Tutaj najbardziej mu 
się podobało. Od prastarych 
wieków, kiedy to ludzie zasiali 
pierwsze pola i udomowili zw ie
rzęta, były z nami w róble -  
skrzydlaci przyjaciele. Żywia^się 
zbożem, nasionami i owadami.
To malutkie ptaki (około 10 cm 
d ługości), ważą. 20 -  24 g ra 
mów, a rozpiętość ich skrzydeł 
wynosi nawet do 21 cm. Cho
ciaż pierwsze wzmianki o w ró
blach w naszym kraju pochodzą^ 
z XVIII wieku, to jednak w iado
mo, że były już z nami od w ie
ków. Rozsm akow ały się bo
wiem w pozostawionych na po
lach ziarnach, w paszy wysypy
wanej dla zw ierza j, a nawet 
w odchodach zw ierząt „pocią
gowych” . Gdzie zakładały swo
je gniazda? Gnieździły się bez
p iecznie w pobliżu ludzi we 
w sze lk iego rodzaju szparach 
domostw, w otworach dachów, 
pod parapetami. Gniazda budu- 
ją. w dość charakterystycznym 
owalnym kształcie i starają, się 
„dobudow yw ać” je  na obrze
żach lub w dolnych partiach 
gniazd większych ptaków.

Bywało nawet tak, że Euro
pejczycy, osiedlając się na no
wych ladach, zabierali ze sobą 
wróble, by przypom inały im Oj
czyznę i umilały swoim ćw ier
kaniem codzienne życie. I tak 
wróble dotarły do obu Ameryk,
Austra lii i Nowej Zelandii.
P taszki uwielbiaja^ przebywać 
w większych stadach i tradycja,. 
sac ich wspólne śpiewy, których 
można słuchać przez cały rok.

Dzisiaj wróble są  pod ochro
ną. Były bowiem takie lata, że 
wróble zniknęły z naszego oto-

czasam i robia^ sobie „skok 
w bok” . Ornitolodzy dowiedli, że 
wróbel na wolności może do
żyć 20 lat, a w niewoli żyje na
wet 23 lata.

Drodzy Rodzice! Warto  
w zimie nauczyć dzieci budo
wania skrzynek lęgowych dla 
wróbli, pamiętając o wym ia
rach (dno 13 cm x 13 cm, głę-

W róble w śnieżnej lutowej zim ie

czenia. Ale jednak są, poradzi
ły sobie z kryzysem (chemiza
cja rolnictwa, opryskiwanie par
ków, ocieplanie budynków pły
tam i, auta zastąp iły  pojazdy 
konne itp.), być może pomogły 
im w tym łagodne ostatnio zimy. 
W ostrej, na przykład lutowej zi
mie zbijaja^się w stadka i siedzą^ 
w krzakach oszczędzając ener
gię. S troszą  też piórka, żeby 
stworzyć pod nimi ocieplającą 
„kołderkę” i od czasu do czasu 
przelatują, w poszukiwaniu po
żywienia.

Czy wiecie, że wróble łączą 
się w pary na całe życie, choć

bokość 20 cm, średnica  
otworu 4 cm) i umieszczać je 
z dala od okien, najlepiej 
w gęstych i wysokich krza
kach. Można im podrzucać  
ziarna słonecznika, kaszę  
jęczm ienną  i gryczaną, pę
czak, owies, pszenicę, płatki 
owsiane. Trzeba to robić sta
le, bo ptaszki szybko się do 
tego przyzwyczajają.

Ornitolodzy przypominają: 
od 2010 roku obchodzimy  
20 marca Dzień Wróbla.

Oprać, na podstawie: 
www.ekokalendarz.pl oraz 

www.ekologia.pl
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Środa Popielcowa
Środa Popielcowa, nazywana również Popielcem (staropol
ska W stępna  Środa), to dzień, który w  Kościele katolickim  
rozpoczyna okres W ielkiego Postu.
Wielki Post to czas czterdziestodniow ego przygotowania  
do najważniejszej chrześcijańskiej uroczystości -  W ie lka 
nocy, czyli Świąt Paschalnych.

W Środę Popie lcową wierni 
podczas liturgii pochylają.głowy, 
na znak żałoby i pokuty, a ka
płan symbolicznie posypuje je 
popiołem, pochodzącym z palm 
poświęconych w Niedzielę Pal
mową, poprzedniego roku. Pod
kreśla w ten sposób związek po
między pokuta^ wiernych a męką 
i śmiercią^ Chrystusa. Akt posy
pania głowy popiołem jest we
zwaniem do pokuty, umartwie
nia i żalu za grzechy. Celebrans 
wypowiada przy nim słowa Pi
sma Świętego: „Prochem jesteś 
i w proch się obrócisz” lub „Na
wracajcie się i wierzcie w Ewan
gelię” . Te dwa cytaty ukazuja^ 
podwójna^ sym bolikę popiołu 
w chrześcijaństwie: zjednej stro
ny jest on znakiem żałoby, bólu, 
przemijania, uświadamiającym 
ludziom ich ograniczoność, ale 
z drugiej jest symbolem oczysz
czenia, odrodzenia i zmartwych
wstania. Tradycyjny obrzęd ma 
za zadanie przypomnieć, że ży
cie ziemskie mija, a silna wiara, 
ćwiczenia duchowe, dobrowol
ne wyrzeczenia i bezinteresow
ne dawanie pom agają osiągnąć 
życie wieczne.

Sam zwyczaj posypywania 
głów popiołem na znak żałoby 
i pokuty znany jest w wielu kul
turach i tradycjach. Znajdujemy 
go zarów no w starożytnym  
Egipcie i Grecji, jak i u plemion 
indiańskich oraz oczyw iście  
na kartach Biblii, np. w Księdze 
Jonasza czy Joela.

Liturgiczna adaptacja tego 
zwyczaju pojawia się jednak do
piero w VIII wieku. Pierwsze świa
dectwa o święceniu popiołu po
chodzą, z X wieku. W następnym 
wieku papież Urban II wprowa
dził ten zwyczaj jako obowiązu-

inicjowanie dzieł charytatywnych 
i misyjnych. W czasie Wielkiego 
Postu wierni nie powinni uczest
niczyć w zabawach. To czas me
dytacji nad Mękat Chrystusa, 
czemu służą, specjalne w ielko
postne nabożeństwa, np. Droga 
Krzyżowa czy Gorzkie żale.

Zalecany jest też udział w re
kolekcjach, pomagających do-

Popiół -  sym boliczny obraz przem ijania

jacy w całym Kościele. Reforma 
liturgiczna Soboru Trydenckiego 
uprawomocniła zaś nazwę „Śro
da Popielcowa” w 1570 roku.

W Piśmie Świętym licz
ba 40 stanowi wyraz czasu  
przeznaczonego na jakieś  
konkretne zadanie człowieka 
lub zbawcze działanie Boga.
W Wielkim Poście Kościół 
odczytuje i przeżywa nie tyl
ko czterdzieści dni spędzo
nych przez Jezusa na pusty
ni na modlitwie i poście przed 
rozpoczęciem Jego publicz
nej misji, ale i trzy inne wiel
kie wydarzenia biblijne: czter
dzieści dni powszechnego  
potopu, po których Bóg za
warł przymierze z Noem; 
czterdzieści lat pielgrzymowa
nia Izraela po pustyni ku ziemi 
obiecanej; czterdzieści dni 
przebywania Mojżesza na Gó
rze Synaj, gdzie otrzymał on 
od Jahwe Tablice Prawa.

Okres W ielkiego Postu jest 
czasem ćwiczeń duchowych, li
turgii pokutnej, pie lgrzym ek
0 charakterze pokutnym, dobro
wolnych wyrzeczeń, jak  post
1 jałmużna, braterskiego dziele
nia się z innymi, m.in. poprzez

brze przeżyć czas przygotowa
nia do Wielkiej Nocy. Rekolekcje 
(.recolligere -  zbierać na nowo) -  
to kilkudniowy okres poświęco

ny odnowie duchowej poprzez 
modlitwę, konferencje oraz spo
wiedź, by znowu zbierać -  w gło
wie i w sercu -  bogactwo chrze
ścijańskiej wiary. Nauki te mogą. 
być otwarte lub zamknięte. 
Pierwsze to typowe rekolekcje 
parafialne w Kościele, które trwa
ją. zwykle cztery dni, w liczając 
niedzielę. Rekolekcje zamknięte, 
czyli wyjazdowe, są  trochę 
dłuższe, odbywajat się zwykle 
w ośrodkach rekolekcyjnych. 
Wierni, którzy nie moga^uczestni
czyć w nich fizycznie mogaL wy
korzystać możliwość, którą. dają. 
środki masowego przekazu: re
kolekcje radiowe, internetowe, 
na Facebooku.

W Środę Popielcowat obowiat- 
zuje wstrzemięźliwość od pokar
mów mięsnych i post ścisły (trzy 
posiłki w ciągu dnia, w tym tyl
ko jeden do syta). Prawem
o wstrzemięźliwości sâ  związa
ni wszyscy powyżej 14. roku ży
cia, a prawem o poście -  osoby 
pełnoletnie do rozpoczęcia 60. 
roku życia.
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W Siedemdziesiątą Rocznicę Śmierci Biskupa Franciszka Hodura 
Organizatora PNKK w USA, Kanadzie i Polsce

Dla Nich poświęcił całe swoje życie
Jan Wiktor, znany pisarz z tamtych lat, w swo

jej książce pt. Strzecha w cieniu drapaczy chm ur 
oddał hołd pamięci wielkiego Polaka i Biskupa ty
mi słowami: „Ks. Hodur pod koniec życia (1866 -  
1953) stracił wzrok. Może to polski ogień, jaki roz
rzucał po sercach, wypalił oczy, a one przez tyle 
lat gorzały miłością^ człowieka. Spopielały. (...) 
Codziennie, przez tyle lat wstępował na stopnie 
ołtarza, odprawiał nabożeństwa po polsku, modlił 
się dawniej o wolność, niepodległość, o dobro dla 
ludzi pracujących, głosił kazania rozpalone miło
ścią^ (...) Zgasło serce, które innych podpalało, 
wyschło źródło, z którego inni czerpali i oni stali 
się tym ogniem i tym ożywczym źródłem. Śmierć 
wielkiego Polaka uczciły niemal wszystkie pisma 
am erykańskie i codziennie podawały szczegóły 
życia i zgonu. Tysiące depesz wielbiły Imię Kapła
na i Człow ieka. W ładze składały hołd, ręce 
wdzięczne posadziły drzewo w parku, gdzie się 
ła^cza, granice trzech stanów: Pensylwania, Nowy 
Jork i New Jersey, aby żyło czcia^ Jego imienia".

W dniu 16 lutego 1953 roku w Scranton, na Zie
mi Am erykańskiej, przestało bić serce Biskupa 
Franciszka Hodura, szczerego Patrioty polskiego. 
Ale Jego dzieło i idee nadal żyją. Ks. Bp W iktor 
W ysoczański w swoim  artykule  pośw ięconym  
rocznicy śmierci Biskupa Franciszka Hodura na
pisał: Śp. Zmarły Ks. Biskup „całe swoje życie 
poświęcił trosce o zachowanie w Kościele depo
zytu w iary nowotestamentowej i walce o podtrzy
manie ducha polskości wśród em igrantów pol
skich za oceanem, obronie ich interesów kulturo
wych i ekonomicznych. Jako zdecydowany prze
ciwnik nakłaniania Polaków do modlitwy niepo
lskiej i s łuchania spow iedn ików - duchownych 
rzymskokatolickich, przeważnie pochodzenia nie
mieckiego i irlandzkiego, w języku niezrozum ia
łym dla Polaków, Bp F. Hodur w kwietniu 1897 ro
ku ( ja k o  proboszcz Kościoła Polskokatolickiego 
w Scranton), zachęcał w apelach na łamach cza
sopisma „Straż” , by wszyscy Rodacy, którzy ma
ja  ̂ k łopoty z księżm i i b iskupam i zw raca li się 
do niego po radę. Podkreślał, że kościół św. Sta
nisława w Scranton powstał przez krzywdy bisku
pów i księży, które wyrządzili ludowi polskiemu 
w Ameryce (...), aby był świadectwem wiary na
rodu polskiego na wychodźstw ie i budzącego się 
poczucia godności ludzkiej u roboczego ludu, już 
w ięcej nie pozw ala jącego się deptać nikomu 
(patrz: Straż z 24 kwietnia 1897 roku).

N adzw yczajny Synod PNKK. Bp F. Hodur -  na pierw szym  
planie (fot. A rchiw um )

Na początku 1898 roku wyjechała z Ameryki 
do Rzymu delegacja, której przewodniczył ks. F. 
Hodur, która miała wręczyć petycję Papieżowi Le
onowi XIII. Prośba dotyczyła przeprowadzenia 
„pewnych reform w zarządzie Kościoła” i odnosi
ła się do parafii polskich. Dokument kończył się 
w ręcz wzruszającą, deklaracją, scranton ian, 
świadczącą, o ich głębokiej wierze i przywiązaniu 
do katolicyzmu. Poza wysuniętym i postulatami, 
„które nie dotykają. (...) dogmatów wiary ani ustro
ju św. Rzymskokatolickiego Kościoła, poddająsię 
oni z całym zaufaniem kierownictwu świętej Mat
ki Kościoła, przyrzekają, żyć i umierać jako wierni 
wyznawcy tegoż Kościoła”.

W ielka em igracja polska na przełom ie X IX  i XX wieku
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Scranton, Katedra pw. św. Stanisław a B iskupa i M ęczennika

Niestety, odpowiedź pisemna na petycję była ne
gatywna. Przyszła ona jesieniaJ898 roku. Adresa
ci zapoznali się z niâ  na zgromadzeniu parafialnym 
w dniu 18 września 1898 roku i postanowili nie wra
cać już pod jurysdykcję biskupów rzymskich, lecz 
„oddać się z mocna^wiara^pod opiekę Bożą”.

(...) Możliwość otrzymania sakry biskupiej przez 
ks. F. Hodura zaistniała dopiero po formalnym wy
borze go na biskupa na I Synodzie Generalnym 
w Scranton w 1904 roku. Uroczystość konsekracji 
odbyła się w Utrechcie w dniu 29 września 1907 ro
ku, po uprzednim podpisaniu przez elekta F. Hodu
ra Deklaracji Utrechckiej i Umowy Biskupów Staro
katolickich z 24 września 1889 roku, i zobowiąza
niu się do ścisłego przestrzegania zasad sprecyzo
wanych w obu wymienionych dokumentach”.

„Ks. Biskup Franciszek Hodur, szukając rozwią.- 
zania trudnego problemu, chciał zawsze jednego: 
Kościoła Jezusa Chrystusa, który by okazał miłość 
Polakom, w którym by Polacy czuli się pełnopraw
nymi ludźmi wobec Boga, na równi z wszystkimi in- 
nymi^ w którym byłby szanowany język polski, kul
tura polska, biskup i kapłan polski. Polska. Słowem, 
chciał czystego, katolickiego czyli powszechnego 
Kościoła Jezusa Chrystusa”. (Bp Maksymilian Ro- 
de: VJ trzydziestą rocznicę śmierci, „Rodzina” 1983).

Na zakończenie przypom nijmy piękny wiersz 
Juliusza S łowackiego zatytułowany „Testament 
mój” , którego fragm ent zacytujemy:
Żyłem  z wami, cierpiałem  i płakałem  z wami, 
N igdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
D ziś was rzucam i idę dalej w cień  -  i  ducham i  -  

A ja k  gdyby tu szczęście było  -  idę smętny.

Z prac Biskupa 
Wiktora Wysoczańskiego

W trosce o zachowanie ,25) 
nienaruszonego depozytu wiary

Przy om aw ianiu  Tradycji należy p rzytoczyć 
tutaj jeszcze  trzecie  rozum ienie  Tradycji:

3. Za T radyc ję  m ożna w reszc ie  uw ażać je j 
funkc ję  z a c h o w a w c z a j aktua lizu jąca^ To 
okreś len ie , mniej używ ane na Zachodzie ,
o ty le  nie je s t bezp ieczne , że po jaw ia  się 
pokusa, by nie d ocen iać  na leżyc ie  całe j 
don ios łośc i s ta roko śc ie ln eg o  p od s taw o 
w ego  o rzeczen ia  o kanon ie  P ism a Ś w ię 
tego  i ła tw o  m ożna p rzeoczyć  s zcze g ó l
ną  p o zyc ję  B ib lii,  k tóra  p rzy s łu g u je  
je j ja k o  a u te n ty c z n e m u  p ie rw s ze m u  
św iadectw u his torycznego Objaw ienia  
Boga.

S zczegó lna  pozyc ja , jakac za jm u je  B ib lia  
w  stosunku do Kościoła i jego  przepow iadan ia , 
je s t rzeczyw iśc ie  dla myśli ludzkiej tajemnicą,, 
któraL tylko z trudem  da się pojąć

(cdn.)

M adonna z Dzieciątkiem  -  m alarstw o ludowe na szkle
(ww w .m uzeum tatrzanskie .p l)
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Wielki Post to czas modlitwy, postu i jałmużny
Jałm użna chrześcijańska. Już w  Starym Testam encie  ja ł 
m użna oznaczała gest dobroci człowieka w zględem  jego  
brata jako  naśladowanie  czynów  Boga, który pierwszy oka
zał dobroć człowiekowi. Jako akt religijny prowadzi do prze
baczenia grzechów: „W oda gasi p łonący ogień, a ja łm użna  
gładzi g rz e c h y ” (Syr 3, 30) oraz „Ja łm u żn a  uw aln ia  
od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają  
ja łm użnę, nasyceni będą życ iem ” (Tb 12, 8-9).

Psycholog: Pom aganie innym jes t nagrodą dla nas sam ych (G azeta.p l.Specia l)

Do dawania jałmużny zachę
ca Chrystus: Gdy ty dajesz ja ł
mużnę, niech nie wie lewica two
ja , co prawica twoja czyni. Czyn 
dobry w postaci ja łm użny ma 
być całkowicie bezinteresowny 
i znany jedynie  Bogu. Ważna 
jest także nie tyle ilość czy wiel
kość złożonego daru, ile raczej 
wewnętrzne nastawienie dają
cego, czyli jego intencja. Po
twierdza to sam Chrystus, kiedy 
chwali grosz wrzucony do skar
bonki przez ubogat wdowę. War
tość jałmużny jest jeszcze więk
sza, jeśli dawana jest nie z tego, 
co zbywa, lecz z tego, co nie
zbędne, oraz jeśli świadczona 
jest chętnie, gdyż radosnego  
dawcę miłuje Bóg. Scena sądu 
ostatecznego jest przestrogą dla 
tych, którzy nie byli wrażliw i 
na potrzeby bliźnich. Biednego 
nakarmić, nagiego przyodziać, 
podróżnego ugościć, chorego 
i więźnia odwiedzić jest równo
znaczne z uczynieniem tego sa
mego Chrystusowi.

Podobnie w Listach Aposto l
skich zna jdu jem y zachętę do 
dzielenia się dobrami z potrze
bującym i. Kto by m ia ł m a ję t
ność tego świata, a w idzia łby  
brata swego w potrzebie i za 
m knął przed nim serce swoje -  
ja kże  może w nim przebywać  
m iłość Boża?  Św. Jakub zaś 
ostrzega: Sąd bowiem bez m i
łosierdzia spotka tego, który m i
łosierdzia nie czyni, a m iłosier
dzie przewyższa sąd.

Ważne jest jednak właściwe 
rozumienie i praktykowanie ja ł
mużny. Dzielić się można nie 
tylko dobrami materialnymi, ale 
także duchowym i. Jałm użna

bowiem nie jest jedynie formą, 
materialnej pomocy św iadczo
nej potrzebującem u. Zw racał 
na to uwagę już św. Cezary 
z Arles: Wiecie bowiem dosko
nale, że są dwa rodzaje ja łm uż
ny: p ie rw szy -  dać g łodnem u  
kęs chleba, drugi zaś posłużyć  
niew iedzącem u w ie d z ą J e ż e li 
obfitujesz w coś, czym mógłbyś 
okazać pomoc ciału, Bogu niech 
będą dzięki! Jeże li nie m asz  
czym ciała nakarmić, wzmocnij 
duszę słowem Bożym.

Św. Augustyn wym ienia na
stępujące rodzaje jałmużny: Nie 
tylko ten, kto daje łaknącem u  
pokarm , pragnącem u napój, 
nagiemu odzienie, podróżnemu  
gościnę, je ń co w i wykupienie, 
słabem u wspomożenie, sm ut
nemu pocieszenie, błądzącemu  
drogę, wątpiącem u radę i po 
trzebującem u, co je s t mu ko
nieczne, lecz także kto daje 
przebaczenie  grzeszącem u  -  
ja łm użnę daje [. .. ]  ponieważ m i
łosierdzie wyświadcza. Za naj- 
w iększą ja łm użnę uważano da
rowanie komuś w yrządzonej 
przez niego krzywdy.

W edług św. Jana Pawła II 
„jałmużna jest środkiem nada
nia konkretnego wyrazu miłości 
przez dzielenie się swoimi do
brami z tym i, którzy ponoszą^ 
skutki ubóstwa” .

W yrazem miłości, czyli formą, 
duchowej ja łm użny, będzie

więc każde zainteresowanie się 
także w yższym i potrzebam i 
człowieka i w miarę możliwości 
zaspokojenie ich własnym dzia
łaniem lub zorganizowanie sku
tecznej pomocy. Taką pomocą^ 
może być dobra rada, zachęca
jące i podtrzymujące na duchu 
słowo, porada prawna, pomoc 
w załatwieniu formalności i skie
rowanie do właściwego urzędu, 
wskazanie i polecenie przeczy
tania wartościowej książki lub 
artykułu, wyjaśnienie spraw do
tyczących życia religijnego.

Ja łm użnąjest także dar prze
baczenia temu, kto zgrzeszył 
względem nas. Przebaczając in
nym, sami otrzymujemy od Bo
ga przebaczenie własnych grze
chów. Jałmużna przyczynia się 
także do tego, że modlitwy zano
szone do Boga będą. przez Nie
go przyjęte i wysłuchane. Św. 
Augustyn pisze: Czyńcie ja łm uż
nę, aby wasze modlitwy były wy
słuchane przez Boga i aby wam 
pom ógł poprawić wasze życie.

(na podst. Czym jest ja łm uż
na chrześcijańska)
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Rozpoczął się Wielki Post. W  przyrodzie to okres przedw io
śnia, a dawniej na wsi też przednówku, kiedy kończyły się 
zapasy z im owe, a nie było jeszcze  nowych plonów. Dziś nie 
jes teśm y uzależnieni od wielkości zapasów, ale nie ży jem y  
w  próżni i stan przyrody ma w pływ  na nasze zapotrzebow a
nie d ie te tyczne . Nasz organ izm  potrzebu je  s p ec ja ln eg o  
traktowania  w  tym okresie. Z im ą  żyw im y się „c ięże j” : jem y  
tłuste potrawy, m róz zaostrza apetyt, w ięc jem y  też więcej. 
Dlatego teraz organizm owi przyda się oczyszczenie  i w io 
senne porządki. Warto w ykorzystać  okres postu na zmianę  
przyzwyczajeń dietetycznych.

Pij wodę!
Bez jedzen ia  można prze

żyć 40 dni, bez wody tylko 3. 
Brak wody może poważnie za
kłócić funkcjonowanie wszyst
kich układów w naszym ciele, 
prowadzać do różnych proble
mów, jak: sucha skóra, bóle gło
wy czy słaba koncentracja. Mó
wi się, że jeśli odczuwasz efekt 
„ciężkich nóg” może to ozna-

Jak przygotować organizm do wiosny?
Postaw na chlorofil

Chlorofil pom aga oczyścić 
i odtruć organizm (eliminuje tok
syny i m etale ciężkie), a do
datkowo usuwa wolne rodniki 
i zapobiega przedwczesnem u 
starzen iu . Barwnik pomaga 
w produkcji krw inek czerw o
nych i ich odnowie, a w ięc 
w sposób oczyw isty p rzyczy
nia się do wzrostu naszej wital- 
ności. Szczególn ie  w okresie 
przedwiosennym wzrasta zapo
trzebowanie na ten składnik.

C hlorofil zna jdz iem y we 
w szystk ich  z ie lonych w a rzy
wach, do których jednak teraz 
nie m am y dostępu (w wersji 
świeżej, naturalnej i krajowej). 
D latego zanim  pojawia^ się 
świeże warzywa, polecane są 
kiełki, które sa_doskonałym źró
dłem tego zielonego barwnika.

Raz w tygodniu 
zrób sobie mały post

W róćm y do tradycji pianko
wych postów, w którym damy 
odpocząć naszem u układowi 
pokarmowemu. Po kilku tygo
dniach nasze ciało wręcz samo 
będzie „w yczekiw ać” na ten 
dzień i odpowiednio ureguluje 
swój proces trawienia -  wyko
rzysta dzień postu na pozbycie 
się niepotrzebnych złogów, od
ciąży układ limfatyczny.

Postny dzień może przyjąć 
formę diety warzywnej -  przez 
cały dzień jem y wyłącznie w a
rzywa, za to w dowolnej ilości 
i formie: sałatki, koktajle, warzy

wa surowe i gotowane. Surowe 
warzywa w naszej diecie to źró
dło niezbędnych nam do życia 
enzymów. Gdy ich poziom w or
ganizmie spada, źle się czuje
my i jesteśm y stale zmęczeni.

Zrób sobie przerwę 
od słodyczy

Potraktuj odstawienie słody
czy jako eksperym ent i obser
wuj św iadom ie swoje reakcje. 
Pierwsze 7 dni mogą być cięż
kie -  być może uświadomia^ ci 
twoje uzależnienie od słodko
ści. Po tygodniu jednak nad
mierne łaknienie na słodkie m i
nie, za to pojawi się satysfakcja 
i przypływ energii. Inaczej sma
kować też będa^ w ie lkanocne 
baby i mazurki -  i prawdopo
dobnie zjemy ich mniej.

(inspiracje. tv)

czać picie za małej ilości wody, 
która sprzyja wydalaniu toksyn. 
Codziennie należy wypijać ilość 
wody odpow iada jące j jedne j 
trzydziestej ciężaru ciała.

Jedz „lżej”
Organizm będzie nam 

„w dzięczny” za odciążenie go 
od trudnych do strawienia pokar
mów, a „odwdzięczy się” na
szym lepszym samopoczuciem. 
Ograniczaj produkty i potrawy 
ciężkostrawne, jak śmietana, tłu
ste mięsa i wyroby wędliniarskie.

Pamiętaj: picie napojów 
w czasie posiłku może osłabić 
przyswajanie składników  od
żywczych. Najlepszym wyjściem 
jest picie 30 minut przed i/lub 
po posiłku. Przed snem wypij 
jeszcze szklankę wody z sokiem 
z połowy cytryny.
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Święto Ofiarowania Pańskiego

„Światło na oświecenie pogan i chwała
2 lutego o b c h o d z im y  Ś w ię to  O fia ro w an ia  Pańsk iego , które w  rodzim ej tradycji n azyw an e  jes t  
Ś w ię tem  Matki Boskie j G rom niczne j.

O fiarow anie w  św iątyni (m ozaika), Lourdes, Bazylika Różańcow a.
(Fot. Tadeusz K łapkow ski)

Św ięta  R odzina z Nazaretu 
stoi przed wejściem  do św iajyni 
ze skrom nym  darem  ofiarnym , 
dla w ykup ien ia  przed N a jw yż
szym swego P ierworodnego; sac 
też obecni starzec Symeon i pro
rokini Anna. W pieśni Symeona, 
Pan Jezus zostaje określony ja - | 
ko „św iatło na ośw iecenie pogan 
i chw ałę  ludu Twego Iz rae la ” 
(Łk 2, 32). Bóg jes t światłościa^
-  powie św. Jan -  i nie ma w Nim 
żadnej c iem ności” (J 1, 5). Św ia
tłość  ta, „ośw ieca jąca  każde
go człowieka, gdy na św iat przy
chodzi” (J 1,9), rozprasza ciem 
ność skutecznie  i ca łkow icie  -  
w ydobywa z mroku wszystko, 

cokolw iek dotąd się w nim kryło, 
ujawnia spow ite na jg łębszą ta- 
jemnica^ zam ysły  serc w ie lu ” 
(Łk 2,35). Łukasz Ewangelista 
powie o Nim, że to „wschodzące 
s ło ń ce ” (Łk 1, 79). Jezus, to 
prawdziw e światło  dla cz ło 
wieka i dla świata, wnosi Go 
do świątyni Jego Matka Mary
ja, którą  m etaforycznie Kościół 
nazywa Gwiazda^ obok Chrystu- 
sa-Słońca.

Scena Ofiarowania jest spełnie
niem zapowiedzi prorockich o po
nownym przybyciu Pana do świą
tyni. Malachiasz, ostatni z proro
ków Starego Testamentu pisze: 
Oto Ja wyślę anioła Mego, aby 
przygotował drogę przede Mnat, 
a potem nagle przybędzie do swej 
świątyni Pan, którego wy oczeku
jecie, i Anioł Przymierza, którego 
pragniecie. Oto nadejdzie, mówi 
Pan Zastępów (Ml 3, 1).

Jezus od samego początku od
dany zostaje Ojcu. Należy do Bo
ga; nie do ziem skich rodziców. 
Przez całe życie będzie potwier
dzał całkow itą i wyłączną przyna
leżność do Ojca w niebie.

Świadkiem „powrotu Pana do 
św iątyni” jest Symeon. Jego g łę
boka tęsknota za Mesjaszem, ci
chość, pokora, ciągłe trw anie  
w Duchu Świętym, sprawiło, że 
otrzym ał od Boga obietnicę -  nie 
umrze zanim nie zobaczy Zbaw i
ciela. Pod natchnieniem  Ducha

„M atka Boska G rom niczna” -  obraz m a
low any na szkle przez Rozalię Szypułę, 
C zechow ice-D ziedzice, 2006.

(Fot. Lidia Rogow icz)

Świętego udaje się do świątyni 
i rozpoznaje w małym dziecku -  
Mesjasza. U jrzawszy Dzieciąt

ko, starzec wypowiada prorocze 
słowa: „Św iatło  na ośw iecen ie  
pogan” . O znaczają  one, że Je
zus przychodzi na świat nie tylko 
do narodu wybranego. Orędzie  
Chrystusa, Dobra Nowina, ja 
ką przynosi, skierowana jest  
bowiem do każdego człowieka. 
Światłość, która jest Chrystus, 
ma zabłysnąć przed wszystki
mi ludami i narodami, a Maryja 
jest Tą, która to Światło niesie.

Symeon nie tylko wysławia Bo
ga i raduje się obecnością Me
sjasza, ale rów nież prorokuje, 
przepow iada c ie rp ien ie  Maryi 
i Jej Syna. Oto Ten przeznaczo
ny jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu, i na znak, które
mu sprzeciw iać się będa^ 
(Łk 2, 34). Nic dziwnego, że du
szę Maryi przeniknie miecz (por. 
Łk 2, 35).

Maryja nie cofa się jednak, nie 
ucieka z płaczem przed perspek-
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ludu Twego, Izraela” (Łk2,32)
tyw ą  m iecza przeszyw ającego 
Jej serce, nie ukrywa zazdroś
nie Dziecka dla siebie. W znosi 
Je wysoko na wyciągniętych rę
kach w geście ofiarowania, jak 
p łonącą świecę, by oświetlić nia  ̂
jak na jw iększą  przestrzeń. Nie 
zapala się bowiem światła i nie 
staw ia pod korcem , ale na 
świeczniku, aby świeciło wszyst
kim (Mt 5, 15). Maryja wie o tym. 
W przyszłości zgodzi się, nie 
zważaja^c na w łasne cierpienie, 
by Syna wyniesiono aż na krzyż. 
W raz z Nim będzie przeżywać 
wzgardę i śmierć, stojąc w bole
snej kontemplacji pod krzyżem. 
Maryja fizycznie utraci Jezusa, 
ale odzyska Go na nowo żyjące
go w Kościele.

Oto prawdziwe O fiarow anie. 
Już teraz, już tutaj zaczyna się 
ofiara Matki Najświętszej. Zaczy
na się też ofiara Syna, Syna Bo
żego, który zgodził się um niej
szyć, wziąć na siebie ludzkie cia
ło, ofiarować je  jako zapłatę ludz
kiego zbawienia, wydać na ofia
rę całopalna^ (jak wypalająca się 
do końca świeca) po to, abyśmy 
oczyszczeni przemienieni mogli 
k iedyś oglajdać Boga tw arzą  
w twarz.

Św. Łukasz zaznacza, że Ma
ryja i Józef nie rozum ie li je sz 
cze sensu przepowiedni i dziwili 
się tem u, co o Nim mówiono 
(Łk 2, 33). Oni trwali jeszcze 
w tradycji S tarego Przym ierza 
i trudno im było zrozum ieć Nowe, 
które ustanowił ich Syn.

Dzisiejsze święto, w naszej tra
dycji, nazywamy Świętem Matki 
Boskiej Gromnicznej. Od VII 
wieku liturgia tego święta składa 
się z dwóch części: z Mszy Świę
tej oraz z procesji ze świecami.

Jakże w ie lka jes t wym owa 
świecy, trzym anej dzisiaj w na
szych rękach -  to symbol Chry- 
stusa-Światła, ale też symbol na-

„Na G rom niczną” -  m ai. Teodor A xento- 
w icz (1 8 5 9 -1 9 3 8 )

szej wiary. Zgodnie z tradycja^ po
święcona gromnica była „używa
na” w rozmaitych okolicznościach 
życia  rodziny, zw łaszcza przy 
grożących tej rodzinie niebezpie
czeństwach. Zapalano jat przede 
wszystkim przy konającym człon

ku rodziny, by jej blask pomagał 
um iera jącem u człow iekow i ła 
twiej przejść z Jezusem -Światło- 
ściat przez mroczny próg śmierci. 
W iązano to z go rącą  modlitwa^ 
zgromadzonych w intencji umie
rającego. N iezwykłe burze, po
łączone z p iorunam i-grom am i 
(stąd gromnica) przynaglały w ier
nych do zapalan ia  tej św iecy 
i ustawiania jej w oknie od strony 
nadchodza^cego zagrożenia  -  
wszystko to było łączone z mo

d litw ą różańcowa^, litaniami i su- 
plikacjami. W dawnych czasach, 
przy braku światła, gromnica by
ła św ietlaną bronią przed wilkami 
(znany motyw ikonograficzny -  
Matka Boża Gromniczna bronią
ca od wilków). W różnych zakąt
kach św iata w iern i m odląc się 
w blasku św ieżo pośw ięconej 
gromnicy, prosili z wiara^ o zdro
wie, zwłaszcza w chorobach gar
dła, zębów i głowy.

Matka Boska G rom niczna, p łaskorzeźba, 
ceram ika (lata 60. XX w ieku)

„M atka Boska G rom niczna” cykl 1932- 
1936 ze zb iorów  MNZP.
(Fot. grafika Anieia z Wolskich Pawlikowska)

Zanieśmy to światło i wpro
wadźmy je w nasze życie; niech 
ono strzeże naszych domów  
i mieszkań; niech nas chroni 
od wszelkich złych mocy.

Św ięto Matki Boskiej G rom 
nicznej kończy tradycyjn ie  poj
mowany okres bożonarodzenio
wy. W  dniu 2 lutego cichnie śpiew 
kolęd, rozb ierane sa  ̂ choinki 
i szopki betlejemskie.

Oprać, na podstawie: 
www.vilniauspetropovilo.lt 

www.jezuici.pl www. opoka, org.pl
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Z Ż A Ł O B N E J  KARTY: Dzia łacze św ieccy  P N K K

S.P. 
Adwokat Ernest J. GAZDA 

(1941 - 2022)
W  dniu 30 września  2022 roku, w  wieku 81 lat zm arł po długiej chorobie w  swoim  

domu, w Taylor, w  stanie Pensylwania,

Ś.P. adw okat Ernest J. G A ZD A  Jr.
Urodził się 7 m aja 1941 roku w  m iasteczku Taylor, Pa., jako  syn adw okata Ernesta J. 

G azdy Sr. i Helen z d. S lom inski.
Ś.P. Ernest J. G azda ukończył studia w  M arietta College i Cornell Law School. P racow ał 

w  Spółce A dw okackie j „G azda and C ottone” w  Scranton, Pa., k tó rą  za łożył jego  ojciec.
Był bardzo zaangażow any w  dz ia ła lność parafii katedra lnej pw. św. S tan is ław a B isku

pa i M ęczennika, w Scranton, Pa. S łużył PN KK m iędzy innym i w  G łównej Radzie PNKK, 
w  Kom isji P raw i Konstytucji, był radcą, praw nym  Polsko-N arodow ej „S pó jn i” oraz sp ra 
w o w a ł w ie le  funkc ji w  kom itec ie  p a ra fia lnym  para fii ka ted ra lne j P N K K  w  S cran ton . 
Ś.P. A dw oka t G azda był św iadkiem  i aktyw nym  ekum enistą , który reprezen tow ał PNKK 
na w ie lu zgrom adzen iach  i z jazdach. S łużył w  gwardii narodow ej USA. Podobnie  jak  Je 
go Rodzice, k ilkakrotn ie  odw iedz ił Polskę

Pogrzeb Ś.P. Zm arłego D zia łacza odbył się w  katedrze PNKK w  Scranton.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

---- u*-----

Ś.P. 
Profesor Joseph WIECZERZAK 

(1931 - 2022)
W  dniu 10 w rześnia 2022 roku, w  wieku 91 lat zm arł w  Greenwich, Ct.,

Ś.P. profesor Joseph W IE C Z E R Z A K
U rodził się 1 stycznia  1931 roku w  Newark, w  stanie New Jersey, jako  syn S tefana i Lot- 

tie W ieczerzak.
Ś.P. P ro fesor W ieczerzak ukończył studia w  Brooklyn College, gdzie bronił pracę dok

torską, W  latach 1 9 5 2 -1 9 5 5 , tj. podczas w o jny koreańskie j, s łużył w  siłach zbro jnych USA 
jako  tłum acz.

Przez 20 lat był profesorem  historii w  B ronx C om m unity College, redaktorem  g łównym  
Polish Review , za jm ow a ł różne s tanow iska w  zarządzie  Fundacji Kościuszkow skie j oraz 
pełn ił funkcję  dziekana do spraw  studenckich  w  W yższym  Sem inarium  D uchow nym  im. 
H ieron im a S avonaroli w  Scranton, Pa. Był autorem  kilku książek, w ie lu a rtyku łów  i fe lie 
tonów. Ś.P. P ro fesor W ieczerzak kilkakro tn ie  odw iedz ił Polskę.

Dobry Jezu, a nasz Panie, 
daj Mu wieczne spoczywanie.
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Z  życia naszych parafii
Wielkie znaczenie kapłanów w życiu Kościoła

Msza św. prymicyjna Ks. Damiana Heratyma
W dniu 28 maja 2022 roku Damian 

Heratym otrzymał święcenia diakona
tu, a 4 czerwca -  święcenia kapłań
skie (prezbiterat). Wydarzenia te mia
ły miejsce w kaplicy Parafii Polskoka- 
tolickiej pw. Św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Konstancinie.

Obu święceń udzielił Zwierzchnik 
Kościoła Polskokatolickiego J.E. 
bp Wiktor Wysoczański.

Na tej podstawie w dniu 26 czerw
ca 2022 roku, w rodzinnej parafii Neo- 
prezbitera, czyli w Turowcu, o godzi
nie 17.00, odbyły się uroczystości zwią- 
zane z Msza^ św. prymicyjna^. Parafianie 
starannie przygotowali budynek kościoła 
(odmalowali wnętrze i wschodnia^ ścianę 
budynku oraz odnowili parking przed ko
ściołem, ustawili namioty i ławki na placu 
kościelnym).

Uroczystość rozpoczęła się w domu ro
dzinnym ks. Damiana. Rodzice (Państwo 
Barbara i Jacek Heratymowie) i Chrzest
na (Pani Małgorzata Farfos), w obecno
ści proboszcza ks. Jacentego Sołtysa
i dziekana ks. Ryszarda Walczyńskiego, 
udzielili Neoprezbiterowi błogosławień
stwa. Przed wejściem do kościoła przywi
tany został chlebem i solą. Również naj
młodsi parafianie (dzieci i młodzież) po
witali go deklamacja,, pięknej poezji.

Ks. Damian Heratym pierwsza,, samo
dzielną Mszę św. odprawił w asyście Ks.
Proboszcza i Ks. Dziekana. Kazanie, 
na prośbę Neoprezbitera, wygłosił Ks.
Proboszcz. Mówił o wielkim znaczeniu 
kapłanów wżyciu Kościoła. Podziękował 
również Rodzicom za trudy wychowaw
cze i pomoc finansowa^w ukończeniu stu
diów. Po Komunii św. obecni Kapłani zło
żyli życzenia nowemu Bratu w kapłań
stwie. Życzenia złożyli również obecni 
na uroczystości wójt Gminy w Leśniowi
cach Pani Joanna Jabłońska i wójt Gmi
ny w Wojsławicach Pan Henryk Gołę
biowski.

Na zakończenie uroczystości ks. Neo- 
prezbiter podziękował wszystkim obec
nym na Mszy św., udzielił błogosławień
stwa prymicyjnego oraz wręczył pa
miątkowe obrazki.
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Z polskich tradycji ludowych

Zapusty, zapusty, kończy się tydzień tłusty!
Zanim  nastanie czas W ie lk iego  Postu i posypania  g łów  po 
piołem, karnaw ał musi os iągnąć  swój szczyt w łaśn ie  w  za 
pusty. O statkam i lub zapustam i w  daw nej Polsce n a zyw a 
no ostatn ie  dni karnaw ału.

Na Kujawach zapustow e 
zwyczaje przetrwały do dziś. To 
relikt pradawnych obrzędów po
żegnania zimy i powitania w io
sny. Przebierańcy już od tłuste
go czwartku do ostatkowego 
wtorku odwiedzaja^ m ieszkań
ców swoich wsi i m iasteczek, 
zbieraja, datki, smakołyki i ży
czą domownikom pomyślności.

Zapustn icy przebierają, się 
za zwierzęta, które symbolizują^ 
siły w ita lne. Jest wśród nich 
n iedźw iedź (sym bol siły), koń 
(symbol sił wegetacyjnych), bo
cian (jako zw iastun w iosny), 
a także najważniejsza -  koza.
Dlaczego koza? Ponieważ na 
Kujawach popularne jes t tzw. 
chodzenie z kozat -  czyli w ła 
śnie kolędowanie z maszkarami 
zwierzęcymi. Bo jak mówi stare 
powiedzenie: Gdzie koza cho
dzi, tam się żytko rodzi, gdzie je j 
tropy, pow sta ją  kopy, gdzie  
zwróci rogi -  wznoszą się stogi.

Ostatki przypadają na przed
wiośniu -  dawniej szczególnie 
trudnym  okresie. W  sam ow y
starczalnej gospodarce chłop
skiej zapasy kończyły się wtedy, 
a ziemia jeszcze nie zaczęła ro
dzić, trzeba w ięc było zrob ić 
wszystko, aby pobudzić ją  do 
życia -  takie jest źródło ostatko
wych zwyczajów i obrzędów.

W Sieradzkim najczęściej wy- 
s tępu jącą  maszkara^ był miś 
z grochowin, prowadzony przez 
parobka. N iedźw iedź zwany 
jest w literaturze demonem zi
my i ciemności oraz urodzaju, 
dlatego też zdarzały się dawniej 
przypadki palenia grochow in 
na misiu -  symboliczne palenie 
zimy. G ospodynie natom iast 
zrywały z niego powrósła i kła
dły je w gniazda lęgowe, aby się

zebrane datki przebierańcy or
ganizowali wspólną, zabawę.

Znakiem nadchodzącego Po
stu, wraz z którym na długie ty-

B arw ny pochód przebierańców  w  Ostatki, które kończą karnaw ał (Echo Dnia)

Tłusty Czwartek (inaczej Com browy Czwartek) je s t ostatnim czwartkiem  karnawału  
i ostatnim czwartkiem przed W ielkim  Postem (Środą Popielcową). W  ten dzień zw y
czajowo możemy, a właściwie powinniśm y sobie pofolgować, w związku z czym ob
jadam y się pączkami i faworkam i (w niektórych rejonach Polski zwanych chrustem)

ptactwo domowe darzyło. W or
szaku występowali również: ba
ba, Cyganka, dziad, Żyd i dia
beł. W domach, gdzie m ieszka
ły panny na wydaniu, przebie
rańcy wprowadzali straszne za
m ieszanie -  w szyscy prawie 
równocześnie odgrywali swoje 
role: dziad całował panny, Cy
ganka w różyła, baba kradła, 
Żyd się targował, a miś dawał 
specja lne przedstaw ienie. Za

godnie zn ika ło  ze stołów  
smaczne, mięsne jedzenie, był 
garnek z żurem, o północy wno
szony do karczmy, w której od
bywało się ostatnie, zapustne 
granie. Niekiedy wnoszono tak
że śledzia na patyku, rybi szkie
let lub śledzia wyciętego z tek
tury. Znaczyło to, że nastał już 
W ielki Post, a cienki żur i śledź 
za jm ą główne m iejsce w co
dziennym jadłospisie.
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W 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry

Twórca polskiej komedii
J e d n y m  z p a tro n ó w  2 023  roku, d e c y z ją  S e jm u , zo s ta ł  
A le ks a n d er  Fredro (1793 -  1876), w yb itn y  polski k o m ed io 
pisarz, au to r  „Ś lu b ó w  p a n ie ń s k ic h ” i „ Z e m s ty ” , a także  
p a m ię tn ik a rz ,  p oe ta  o raz  ż o łn ie rz  k am p a n ii  n a p o le o ń 
skich . D ecyz ję  ta k ą  pod ję to  w  zw iązku  z p rzy p a d a ją c ą  
230. ro c z n ic ą je g o  urodzin  oraz w  uznaniu  zas ług  dla po l
skiej kultury.

Aleksander Fredro wywodził 
się ze starej rodziny szlachec
kiej o k ilkusetle tn ie j tradycji. 
W krótkim rysie biograficznym 
odnotowano, że przyszedł na 
św iat 20 czerwca 1793 roku 
w majajku rodzinnym w Suro- 
chow ie koło Jarosław ia, jako 
syn Jacka Fredry i M arianny 
z Dem bińskich. M łody Fredro 
nigdy nie uczęszczał do szkół 
pub licznych. Nauki pobiera ł 
w domu rodzinnym. Jako 16-let- 
ni chłopiec wstąpił na ochotnika 
do arm ii Księstwa W arszaw 
skiego dowodzonej przez księ
cia Józefa Poniatowskiego. Brał 
udział m iędzy innymi w wypra
wie na Moskwę w 1812 roku, 
dosłużył się stopnia kapitana. 
Za m ęstwo w walkach zosta ł 
odznaczony Z łotym  Krzyżem 
Orderu Virtuti M ilitari, a przez 
cesarza Francuzów Napoleona 
Bonapartego -  Orderem Legii 
Honorowej.

A leksander Fredro jest twór
cą, oryginalnej polskiej komedii. 
Doskonale znał teatr europejski
i jego tradycje, do których św ia
dom ie naw iązyw ał w swojej 
twórczości. Napisał k ilkadzie
siąt Otworów scenicznych: jed 
noaktówek i komedii w ieloakto- 
wych, fars, grotesek i wodew i
lów, które szybko tra fia ły  na 
sceny teatrów : lwowskiego, 
warszawskiego i krakowskiego.

W 1818 roku, w wieku 25 lat, 
napisał pierwszą, ważna^ sztukę, 
„Pana Geldhaba” . Debiut sce
niczny Aleksandra Fredry miał 
jednak miejsce rok wcześniej. 
W roku 1817 wystawiono jed-

Lwowski pom nik A leksandra Fredry we

noaktówkę „Intryga na prędce, 
czyli Nie ma złego bez dobre
go” , powstała^ w 1815 roku. 
Znany je s t przede w szystkim  
z „Zem sty”, która stała się lek
turą. szkolną^ a jej ekranizacja 
uważana jest za brawurowa^. A. 
Fredro je s t autorem  komedii 
„Damy i Huzary” , która również 
doczekała  się adaptacji oraz 
„Ślubów panieńskich”, które w i
dzom zaprezen tow a ł m iędzy 
innymi Teatr Telewizji. W twór
czości pisarza na uwagę zasłu
gują. również „Pan Jow ia lsk i” 
czy „Dożywocie”.

Aleksander Fredro znany jest 
przede wszystkim jako komedio
pisarz. Warto jednak pamiętać, 
że jest on autorem wielu innych 
form literackich. Napisał pamięt
niki z epoki napoleońskiej „Trzy 
po trzy", uznanych za klasykę li
teratury wspomnieniowej, w któ
rych w gawędziarski sposób 
przybliża czytelnikow i swoje 
dzieciństwo, a także życie 
w czasach wojny. W sław ił się 
również jako poeta oraz bajkopi
sarz. W  dorobku pisarza znaj-

W rocław iu  (H istmag)

dziemy takie utwory jak: „Małpa 
w kąpieli” , „Paweł i Gaweł” czy 
„Osiołkowi w żłoby dano”.

Tego tw órcę kom edii m oż
na poznać również z innej stro
ny. Tuż po śm ierci wydano 
zbiór gorzkich aforyzm ów arty
s ty -„Z a p is k i starucha” . Skryty
kował tam naturę ludzka^ oraz 
społeczeństw o. M imo że był 
aktyw ny w życiu publicznym , 
bardzo często szukał sam otno
ści. Ostatnie lata życia spędził 
w domu, wśród rodziny z dala 
od św iata. Zm arł we Lwowie 
w 1876 roku.
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Bezpieczne ferie zimowe
a tym bardziej nie można przeka
zywać im informacji -  ani o sobie, 
ani o swoich najbliższych. Nie 
można też korzystać z zaproszeń 
obcych na spacer lub wejścia 
do nieznanego samochodu.
•  O zmroku trzeba być dobrze 
widocznym. Niezmiernie pomoc
ne okaża^ się wszelkie elementy 
odblaskowe, które można przy
czepić do kurtki.
•  Korzystając z internetu -  w te
lefonie lub w komputerze -  nigdy 
nie należy rozmawiać z nieznajo
mymi. Przy każdej próbie takiego 
kontaktu dziecko zawsze powin
no poinformować o tym swoich 
rodziców lub nauczyciela. Obca 
osoba w wirtualnym świecie mo
że być oszustem, który podszywa 
się pod rówieśnika lub kolegę.
•  Wiadomości, komentarze, po
lubienia i wiele, wiele innych 
możliwości kontaktu wirtualnego 
z kolegami i koleżankami daja^ 
portale społecznościowe. Tak jak 
w życiu codziennym, tak również 
w sieci obowiązują,, zasady kultu
ralnego zachowania, czyli tzw. 
netykieta. Podstawowymi jej re
gułami sąm.in.: szacunek do dru
giej osoby -  nie obrażamy, nie 
przezywamy, nie używamy wul
garyzmów, dodatkowo nie toleru
jem y hejtu, nie nadużywamy 
CAPS LOCKA i nie trollujemy, 
a więc nie publikujemy zaczep
nych treści wyłącznie po to, by 
wywołać kłótnie.

(e-Horyzont)

Ferie to krótki, ale bardzo potrzebny  czas w  życiu d z ie c 
ka, k tóry m ożna  p rzezn aczyć  na zab aw ę  i o d p oczynek ,  
najlepiej na św ieżym  pow ietrzu , jeśli pogoda  dopisuje . Z i
m ow a przerw a to także okres, w  którym  na rozbrykane  
dzieci m oże czyhać  w iele  zagrożeń . N iezależn ie  od tego,  
czy ferie  z im o w e  b ęd ą  sp ęd zo n e  na w yjeździe , czy w  d o 
mu, każdy dorosły  pow inien w iedzieć, jak  w  tym  czasie za 
dbać o bezp ieczeń stw o  na jm łodszych .

Akrobacje na lodzie. Śli
zgać się lub jeździć na łyżwach 
można do woli na specjalnie 
przygotowanych do tego miej
scach -  lodowiskach. Bardzo 
ważne jest, aby nie wchodzić na 
zamarznięte jeziora, stawy lub in
ne zbiorniki wodne. Lód tylko 
złudnie może wydawać się gruby. 
Warto pamiętać, aby nie wyko Zim ow e igraszki najm łodszych

Z górki na pazurki. Jedną 
z najpopularniejszych aktywności 
zimowych dla dzieci saŁ zjazdy 
na sankach lub jabłuszku. Sąone 
jednak możliwe tylko wtedy, gdy 
górka nie jest zbyt stroma i zloka
lizowana jest w bezpiecznym 
miejscu, a więc z dala od ruchli
wych ulic, skrzyżowań i zbiorni
ków wodnych.

Sporty zimowe. Wyjeżdżając 
w góry, wiele frajdy może sprawić 
jazda na nartach lub na snowbo
ardzie. Przed taką aktywnością, 
warto jednak pamiętać o ciepłym, 
dostosowanym do uprawiania 
sportu ubiorze, odpowiednim za
bezpieczeniu głowy (założeniu 
kasku), a także o porządnej roz
grzewce. Dla początkujących naj
bezpieczniejsze będą mało zatło
czone miejsca i wsparcie profe
sjonalnego instruktora.

Zabawa śnieżkami. Rzuca
nie się kulkami śniegu przyniesie 
wiele radości najmłodszym -  
pod warunkiem jednak, że nie bę
dą one mocno ubite albo w środ
ku nie będą. skrywać twardych 
elementów, np. drobnych kamie
ni czy bryłek lodu. Trzeba też pa
miętać, że pod żadnym warun
kiem celem nie mogą być jadące 
pojazdy lub przypadkowi prze
chodnie.

rzystywać do zabawy zw isają
cych sopli lodu -  ich ostre krawę
dzie mogą łatwo zrobić krzywdę.

Te zasady się przydają!
Decyzje dotyczące samodzielno
ści dzieci są niezwykle trudne dla 
każdego rodzica. Jeśli pociecha 
jest już nieco starsza i w okresie 
ferii pozostaje sama w domu 
na jakiś czas lub ma też pozwo
lenie na samodzielne wychodze
nie, ważne jest, aby przestrzega
ła kilku bardzo ważnych reguł 
bezpieczeństwa.
•  Drzwi do domu powinny być 
zamknięte od wewnątrz. Pod
czas nieobecności opiekunów ni
kogo nie można wpuszczać do 
środka -  nawet jeśli się podaje 
za sąsiadkę, listonosza czy poli
cjanta.
•  Poza domem klucze do miesz
kania powinny być schowane 
pod ubraniem, np. na smyczy. To 
miejsce uchroni je przed zgubie
niem i pozwoli, aby nie były wi
doczne lub łatwe do wyjęcia 
przez niepowołane ręce.
•  Na zewnątrz nie należy rozma
wiać z nieznajomymi osobami,
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Gdy luty mrozy daje, 
wróży urodzaje

Dawniej nikt nie zależał od kaprysów pogody 
bardziej niż rolnicy. Deszcz, susza, mróz, słońce 
decydowały o życiu i podstawowych środkach eg
zystencji ludzi żyjących z uprawy ziemi. Nic dziw
nego, że wykształcili oni wiele metod przewidywa
nia pogody, opartych na uważnej obserwacji flo 
ry i fauny i umiejętności kojarzenia zmian w przy
rodzie z rytmami zmian aury. Przekazywana z po
kolenia na pokolenie ludowa m ądrość także 
współcześnie może być źródłem trafnych pogo
dowych prognoz -  czasami bardziej n iezawod
nych niż te dostarczane przez komputerowe pro
gram y m eteoro log iczne. W iększość ludowych 
prognoz pogodowych dotyczących krótkich okre
sów czasu opiera się na obserwacji takich zja
wisk, jak kolor nieba, słońca, księżyca, obecność 
ba^dź nieobecność mgły, zachowanie się zw ierząt

Ludowe przysłowia na luty
-  Gdy Gromniczna (2 II) taje, rzadkie będą urodzaje.

-  Gdy luty z  burzami, wiosna prędko z nami.
%

-  W lutym śnieg i mróz stały, czynią w  lecie upały.

OPIS GRY
Do gry potrzeba niewiele. Trochę czasu, jednego lub 

kilku kolegów, kostkę i parę kolorowych pionków lub pa
pierków. Będzie to zimowa podróż z przygodami, która, 
możecie przeżyć w czasie ferii zimowych.

Przed wyruszeniem ustawiamy pionki na polu 
startowym (kwadrat przy gwiazdce nr 1), ale dopie
ro po wyrzuceniu kostka^ jednego oczka możemy 
wyruszyć w podróż. Oczywiście, posuwamy się na
przód o tyle gwiazdek, ile oczek wyrzucimy kostka,.. 
Trzeba uważać, bo w czasie wędrówki spotkają nas 
różne przygody.
Nr 6 -  Dzieci lepią bałwana, więc zatrzymujemy się 
przy nich i tracimy jeden rzut.
Nr 11 -  Karmniki dla ptaków trzeba napełnić ziarna
mi, za co otrzymujemy nagrodę w postaci dodatko
wego rzutu kostką.
Nr 14 -  Sanki to świetny środek lokomocji zimą. Je
żeli gracz zatrzyma się na tym polu, to w dwóch ko
lejnych ruchach przesuwa się naprzód o podwójną 
ilość gwiazdek (np. jeśli wyrzuci 4, to przesuwa się
o 8 gwiazdek naprzód).

-  Gdy w  lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima.

-  Gdy św. Agata (5 II) po  biocie brodzi, człek w Zmar
twychwstanie p o  lodzie chodzi.

-  Na świętego Walentego (14 II) mróz, chowaj sanie, 
szykuj wóz.

i-c

-  W  lutym wody wiele, w  lecie głodne nawet cielę.

-  Gdy wiatr ostry w lutym wieje, to gbur (gospodarz) 
dobrą ma nadzieję.

-  W lutym aura burzliwa -  wiosna rychliwa.

-  Święty Walenty (14 lutego) gdy odmrozi pięty, na wy
żywienie sprzedaj sprzęty.

%

-  D eszcz w  Cyryla, M etodego (14 lutego) — dla rolni
ka nic dobrego.

______________  ;jc _______

Słowo „luty” znaczyło kiedyś „m roźny”, „srogi”
i taki też bywał najczęściej ten miesiąc. A dziś? 
Jeszcze 20 lat temu, zanim klimat na dobre nam się 
ocieplił, zima właśnie w lutym pokazywała, na co ją  
stać. Wtedy jeździło się na ferie, w góry i na kuligi.

Nr 21 -  Mimo mrozu rzeka nie zamarzła! Niestety, 
brakuje mostu, aby się przeprawić -  z tego powodu 
tracimy dwa kolejne rzuty kostką.
Nr 27 -  Bez względu na ilość wyrzuconych oczek 
posuwamy się o 6 gwiazdek.
Nr 34 -  Szalejąca śnieżyca bardzo utrudnia poru
szanie się naprzód. Bez względu na ilość wyrzuco
nych oczek przesuwamy się w dwóch kolejnych rzu
tach tylko o 2 gwiazdki naprzód.
Nr 39 -  Przy sprzyjającym wietrze bojery mogą. 
rozwijać wielką szybkość. Jeżeli zatrzymamy się 
na polu nr 39 -  to uzyskujemy dodatkowe prawo 
do przesunięcia się aż o 10 gwiazdek do przodu. 
Nr 48 -  Przy końcu wędrówki trzeba uważać 
na przeszkody: spadł śnieg i powstały wysokie 
zaspy utrudniające wszelka^ komunikację. Jeżeli 
trafim y na te trudności (czyli zatrzymamy się 
na polu nr 48) bez względu na ilość wyrzuconych 
oczek przesuwamy się tylko o 1 gwiazdkę na
przód.
Wygrywa ten gracz, który pierwszy dotrze do 
bukietu kwiatów.
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