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W wiosennym numerze:
Wywiad z...
Warto zwiedzić w pobliżu...
Skąd się wzięły Walentynki?
Wiosenne tradycje.
Światowy Dzień Wody
Wielkanocny Labirynt
Recenzje
Szkolny konkurs "Pies - moje wsparcie"

Wiosenne kalendarium:
14 lutego – Walentynki
16 lutego – Ostatki
17 lutego - Światowy Dzień Kota
5 marca – Dzień Teściowej
8 marca – Dzień Kobiet
10 marca – Dzień Mężczyzn
14 marca – Dzień Liczby Pi
20 marca – Dzień Ziemi
21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny
22 marca – Światowy Dzień Wody
27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru
28 marca - Niedziela Palmowa
1 kwietnia – Prima Aprilis
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
4 – 5 kwietnia - Wielkanoc
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CO ŁĄCZY TEOLOGIĘ Z MATEMATYKĄ?
WYWIAD Z...
Chociaż kojarzą się z długą czarną sutanną, pracą w niedzielę i swoistym wymiarem sprawiedliwości,
gdy idziemy po przebaczenie, niektórzy z księży - bo i nich mowa - to nietuzinkowe postacie, które w
swoim CV mogą wpisać coś więcej niż sześcioletnie studia w seminarium duchownym. Mimo
uduchowienia, którego się po nich spodziewamy, zainteresowania mają całkiem przyziemne,
podobne do naszych. Dziś wywiad z Ks. Markiem Szczęsnym. Kim jest katecheta I etapu
edukacyjnego? Przeczytajcie sami.
Redakcja: Proszę nam opowiedzieć coś o sobie, skąd Ksiądz pochodzi?
Ks. Marek Szczęsny: Pochodzę ze Śląska, gdzie urodziłem się, mieszkałem do 9 roku życia. Później wraz z
rodzicami przeprowadziłem się do Leżajska – pięknego miasteczka na Podkarpaciu, słynnego m.in. z
organów.
Red.: Duszpasterzem i katechetą w naszej paraﬁi jest Ksiądz od 2017roku. Jak wspomina Ksiądz
pierwsze dni w naszej szkole?
Ks. M. Sz.: Szczerze, to już nie pamiętam tych pierwszych dni w szkole. Na pewno dla mnie było to pewne
wyzwanie uczyć dzieci z klas 1-3, gdyż wcześniej katechizowałem tylko młodzież w gimnazjum lub uczyłem
studentów. Trudne było też ciągłe przemieszczanie się pomiędzy budynkami. Ogólnie bardzo miło
wspominam nie tylko początek, ale cały dotychczasowy czas pracy w szkole. To zasługa dyrekcji,
nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy zawsze z wspomagali mnie radą, rozmową,
życzliwością i wyrozumiałością.
Red.: Jak wspomina Ksiądz czasy swojej nauki w szkole i jaki był Księdza ulubiony przedmiot?
Ks. M. Sz.: Swoją naukę w szkole wspominam również bardzo miło i to na wszystkich etapach. Z pewnością
jakimś trudnym doświadczeniem dla mnie była zmiana miejsca zamieszkania i szkoły. Miałem iść do trzeciej
klasy szkoły podstawowej. W pierwszym dniu mama zaprowadziła nas do szkoły – pokazała drogę, a już w
następnym dniu musieliśmy radzić sobie sami. Do szkoły miałem nieco ponad kilometr i chyba najfajniejsze
było wracanie – przez zaspy śniegu, udeptaną ścieżką przez pola, zbieranie kasztanów itd. A mój ulubiony
przedmiot? Plastyka oraz matematyka.
Red.: Szkoła średnia, matura i co dalej? Co wpłynęło na wybór pierwszego kierunku studiów?
Ks. M. Sz.: Po maturze rozpocząłem studia matematyki na Wydziale Matematyki Stosowanej na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z jednej strony w wyborze studiów troszkę było przypadku (choć dla Pana
Boga nie ma przypadków), a z drugiej strony zaciekawił mnie ten nowy kierunek, który miał nie tylko
kształcić w zakresie matematyki, ale pokazywać jej konkretne zastosowania.
Na Wydziale Matematyki Stosowanej nieco się „zasiedziałem”. Po studiach, zostałem tam asystentem i
przez 7 lat sam uczyłem studentów różnych przedmiotów matematycznych i informatycznych.
Red.: Naukowe osiągnięcia, obrona pracy doktorskiej, mogłoby się zdawać, że życiowy cel został już
osiągnięty a jednak…powołanie do kapłaństwa i Wyższe Seminarium Duchowne. Dlaczego jednak
nie matematyka?
Ks. M. Sz.: To się szumnie nazywa „powołanie”. Trudno wyjaśnić, opisać, zrozumieć. Pan Bóg zaczął
dobijać się intensywnie do mojego serca i nagle wszystko inne przestało mieć zupełnie znaczenie. Jak
sięgam pamięcią wstecz, to sam się nie raz zastanawiam, jak Panu Bogu udało się zawrócić mnie z tej
obranej drogi.
cd. wywiadu na str. 3.
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Red.: Czy teologia z matematyką się jakoś łączą? Przecież matematyka kocha dowody, a wiara?
Ks. M. Sz.: Owszem, matematyka kocha dowody, ale matematyka to też pewne uporządkowanie, to
logiczne myślenie, rozumowanie, odkrywanie prawideł, struktur, które są w przyrodzie. Wybitny teolog,
ﬁlozof, kosmolog, ks. prof. Michał Heller pisał, że „wszystko jest matematyką”. Im bardziej próbuje się
naukowo (także matematycznie) wyjaśnić rzeczywistość, pewne zjawiska, procesy, itd. to powstaje pytanie kto to wszystko stworzył? I w ten sposób dochodzimy do istnienia Boga, bo ten świat, człowiek nie może być
dziełem przypadku.
Sama teologia jako dyscyplina naukowa korzysta z rozumowania, dowodzenia, wnioskowania, a
matematyczne myślenie jest jedną z dróg pozwalających rozjaśnić wiele pozornych sprzeczności wiary.
Red.: Trwająca pandemia i okoliczności z nią związane to w dalszym ciągu bardzo trudny czas dla
nas wszystkich. W ubiegłym roku liturgia podczas Wielkiego Piątku był sprawowana przy pustym
Placu św. Piotra, w wielu kościołach Europy nie było wiernych ze względu na zagrożenie. Jak według
Księdza powinniśmy przeżywać najbliższy czas Wielkiego Postu?
Ks. M. Sz.: Z pewnością ten czas był i nadal jest trudy dla wszystkich. Mnie, jako duszpasterzowi było
bardzo przykro doprawiać Triduum Paschalne prawie przy pustym kościele do zaledwie 5 osób. Jednak
można zobaczyć w tym doświadczeniu zaproszenie do jakiejś reﬂeksji, głębi. Można było bowiem skupić się
na samym Chrystusie, na Jego męce, osamotnieniu i na naszym osobistym przeżywaniu całego Misterium
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
Podobnie jest z najbliższym Wielkim Postem. Owszem, przeżywamy go we wspólnocie Kościoła, mamy
wspólne nabożeństwa (drogi krzyżowe, gorzkie żale), ale jednak to ja sam muszę się nawrócić, zmienić,
przeprosić Pana Boga. Nikt nie zrobi tego za mnie. Gdy łatwo się zasłonić pandemią, obostrzeniami
wychodzi też nasza miłość do Boga, pragnienie spowiedzi, modlitwy, Eucharystii.
Red.:
Wyjątkowym
dniem
w
okresie
Wielkiego
Postu
jest
czwarta
niedziela
z w a n a Laetare, czyli radość. Skąd wzięła się ta nazwa i jak rozumieć poczucie radości w
okresie pokuty? Przyzwyczailiśmy się raczej do tradycyjnego umartwiania się.
Ks. M. Sz.: Łacińska nazwa Laetare pochodzi od słów antyfony na wejście tej mszy: „Raduj się, wesel się
Jerozolimo”. Jednak różnie próbuje się tłumaczyć to wezwanie do radości w Wielkim Poście jak i kolor szat
liturgicznych (różowy).
W pierwotnym kościele, gdy jeszcze nie ustalono czterdziestodniowego postu, czas pokuty zaczynał się
dopiero w poniedziałek po tej niedzieli, a ona sama pełniła rolę takich ostatków, zatem była to ostatnia
niedziela radości, ale jeszcze przed okresem pokuty.
Od XVI wieku w tym dniu papież święcił złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej dla Kościoła. Ludzie, którzy
gromadzili się w bazylice obdarowywali się kwiatami, które symbolizowały piękno, a także cierpienie. Stąd
inna nazwa tego dnia: „Niedziela Róż”.
Dzisiaj bardziej podkreśla się ten dzień jako dzień wesela z tego, że czas postu został przepołowiony.
Kościół wzywa nas do radości z powodu zbliżających się świąt Wielkanocy. To także zwrócenie uwagi na to
co istotne. Umartwiając się, poszcząc nie możemy zapominać o radości Boga Ojca, który jak ojciec z
przypowieści czeka z radością na nasze nawrócenie.
Red.: Czy według Księdza kultywujemy wielkopostne tradycje we właściwy sposób? Czy są wśród
nich takie, które źle pojmujemy?
Ks. M. Sz.: Tradycja religijna pomaga nam wyrażać naszą wiarę, zgłębiać ją i przekazywać. I tutaj pojawia
się pewien problem, czy niebezpieczeństwo, że skupimy się jedynie na znakach zewnętrznych, symbolach,
czynnościach, a nie na tym, co się pod tym kryje, czy na samym Bogu. Najbardziej widać to podczas
święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Niektórzy nie wyobrażają sobie świąt bez „poświęcenia koszyczka”,
a „ucieka” potrzeba adoracji Jezusa w grobie, uczestnictwa w liturgii wielkosobotniej.
cd. wywiadu str. 4.
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Można także zauważyć, że coraz mniej ludzi, zwłaszcza młodych, młodzieży i dzieci bierze udział w
tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych, w gorzkich żalach czy drodze krzyżowej. Uczestnictwo w nich
to nie tylko tradycja, to przede wszystkim modlitwa oraz wyznawanie wiary, że Jezus za mnie umarł na
krzyżu.
Red.: Zostańmy chwilę w obrębie tradycji. Jest Ksiądz młodym człowiekiem, tak więc tradycja czy
nowoczesność? Jedną postrzega się jako przeżytek, drugą jako przeszkodę dla wiary.
Ks. M. Sz.: Wbrew pozorom to bardzo trudne pytanie. Tradycja kształtuje się przez wieki i nie można jej
bezkrytycznie odrzucać. Z drugiej strony, dzisiejsze tradycje, kiedyś były czymś nowym, nowoczesnym. Nie
można zatem negować wszystkiego, co nowe. Przykładem nowych zwyczajów są chociażby Orszaki Trzech
Króli organizowane w miastach, paraﬁach, kościołach czy wieczory uwielbieniowe, które w jakiś sposób
zastąpiły nabożeństwa 40-godzinne.
W odpowiedzi na zadane pytanie, ja postawiłbym akcent głównie na wierze. Czy nasze zwyczaje (nowe i
stare) są wyznaniem wiary i do Boga prowadzą czy nie, oraz czy są adekwatne do współczesnej
rzeczywistości. Przykładem jest poświęcenie owsa na św. Szczepana, czy ziarna na Matki Bożej Siewnej.
Są to żywe tradycje w paraﬁach wiejskich, podczas gdy powoli zamierają już w paraﬁach miejskich. Z drugiej
strony kilka wieków temu nikt nie święcił samochodów w dzień św. Krzysztofa.
Red.: Które spośród świątecznych tradycji wspomina Ksiądz z dzieciństwa najcieplej?
Ks. M. Sz.: Chodzenie z lampionami (które sami robiliśmy) na roraty oraz adorację do północy przy grobie
Pańskim.
Red.: W wolnym czasie... równania, geometria, matematyka abstrakcyjna? Czy może coś całkiem
odjechanego?
Ks. M. Sz.: W wolnym czasie to raczej książka, film, a jak jest więcej czasu, to pielgrzymka.
Red.: Na koniec: moje ulubione: obraz, książka, film, muzyka...
Ks. M. Sz.: Obraz, a raczej obrazy Caravaggia. Polecam też w „Gościu Niedzielnym” rubrykę o obrazach.
Książka: sensacyjne oraz biografie.
Film: psychologiczne, sensacyjne.
Muzyka: dawniej – muzyka do tańca, dzisiaj bardziej poważna.
Red.: Dziękujemy za rozmowę.
red. Miłosz Srogi

WARTO ZWIEDZIĆ W POBLIŻU... BAZYLIKĘ ARCHIKATEDRALNĄ
ORAZ PODKARPACKI SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ,
TRASĘ V.
Rzymskokatolicka Bazylika Archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela
Górującą nad miastem świątynię na stokach zamkowego wzgórza widać już daleka. Jej bryła, posadowiona
wysoko nad doliną Sanu, pięknie odcina się na tle starej zabudowy
i parkowej zieleni. Ta monumentalna, najważniejsza dla Przemyśla budowla od wieków budziła podziw. Jest
potrójnym sanktuarium: Matki Bożej Jackowej, św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Jana Balickiego. Mówią
o niej "matka przemyskich świątyń" o tysiącletnim rodowodzie, ponieważ podziemia bazyliki archikatedralnej
p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu kryją relikty rotundy mogącej pamiętać czasy Mieszka I.
cd. str. 5.
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Badania archeologiczne prowadzone w podziemiach prezbiterium wykazały, że katedra zbudowana została
na fundamentach starszej świątyni. Odkryte fundamenty romańskiej rotundy pochodzą z II poł. XIII w.
Według źródeł historycznych był to kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, pełniący funkcję katedry łacińskiej.
Po pożarze kościoła w początkach XV w. zarządzeniem króla Władysława Jagiełły w 1414 r. na katedrę
zamieniona została cerkiew ruska znajdująca się w obrębie zamku. Na miejscu spalonej świątyni zaczęto
budować nową, po części z funduszu pozostawionego przez Jagiełłę. Rozpoczęcie budowy przypadło na
lata zarządu diecezją przemyską przez biskupa Mikołaja Błażejowskiego. Jednak na skutek kłopotów
ﬁnansowych udało mu się ukończyć jedynie gotyckie prezbiterium, zbudowane z dużych kamiennych
ciosów, następnie na wiele lat budowla została wstrzymana. Dopiero pod koniec XV wieku zostały
wznowione dalsze prace. W ich wyniku wymurowano nawę główną, a całość budowli pokryto drewnianym
dachem. Niestety, w czasie jednego z licznych napadów Tatarów na miasto, wybuchł wielki pożar, który
zniszczył zarówno nowo wymurowaną nawę, jak i dach.
Barokową formę nadał katedrze biskup Aleksander Fredro. Przebudowa miała tragiczny ﬁnał - w 1733 r.
runęło sklepienie nawy głównej. Spadające kamienie przebiły posadzkę, Zniszczenia były ogromne. Nikt nie
zginął.
Po odbudowie w 1744 r. kościół ponownie został konsekrowany przez biskupa Hieronima Wacława
Sierakowskiego. Po latach biskup Łukasz Solecki w 1883 r. ponownie restaurował świątynię, tym razem w
duchu neogotyckim.
W 1941 r. od sowieckiego pocisku zapalił się dach, ale poza zniszczonymi witrażami z pracowni Jana
Matejki i zwaloną sygnaturką poważniejszych szkód nie było.
Podziemia najstarszej przemyskiej świątyni kryją unikalne w skali kraju i udostępnione do zwiedzania krypty
grobowe przemyskich biskupów i osób świeckich. Znajdują się one pod całą archikatedrą i są jakby drugim
podziemnym kościołem. Zobaczymy tam także ekspozycję muzealną z szatami liturgicznymi i insygniami
biskupów oraz relikwiarzami. Wyjątkowym obiektem w podziemiach są także masywne mury romańskiej
rotundy. Udostępnione krypty mają powierzchnię 470 metrów kwadratowych. Odwiedzając katedrę, warto
więc zobaczyć również jej podziemia.
cd. str. 6.
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SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ, TRASA V.
Projekt „Szlak architektury drewnianej” to sposób na ocalenie przed zapomnieniem zabytków dawnej wsi,
głównie architektury, ale również kultury i sztuki ludowej. Wiele z zabytków, do których można zaliczyć
kościoły, cerkwie, przydrożne kapliczki, domy, chałupy i dworki, drewniane zabudowania gospodarskie,
karczmy i leśniczówki, pałacyki i skanseny to obiekty, które zostały wpisane do międzynarodowego spisu
zabytków UNESCO Projekt szlaku jest wspierany przez wojewódzkich konserwatorów zabytków i lokalne
samorządy.
Przy każdym obiekcie zamontowano tablicę informacyjną, na której umieszczono krótki rys historyczny w
trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) oraz schematyczną mapkę całego szlaku
wraz z oznaczeniem miejsca zabytku na trasie.
Szlak o długości 1202 km podzielono na 9 tras. Trasie przemyskiej nadano nr V. Dobrym sposobem na jej
przebycie jest wycieczka rowerowa lub samochodowa. Na szlaku zobaczymy przede wszystkim cerkwie
drewniane. Część z nich została wyremontowana, część wciąż oczekuje na oclenie. Niektóre pełnią rolę
kościołów rzymskokatolickich, każda jednak jest świadectwem wiary i kultury ludzi żyjących na naszych
terenach w minionych wiekach. Cerkwie najczęściej otaczają stare lipy oraz chylące się ku ziemi cmentarze
grekokatolickie. Wnętrza niektórych świątyń pokryte są wspaniałymi malowidłami przedstawiającymi sceny
biblijne.
Poniżej prezentujemy zdjęcia oraz krótką notkę informacyjną o zabytkach znajdujących się na trasie V
szlaku.

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Zadąbrowiu –
drewniana ﬁlialna cerkiew zbudowana w 1660 r.,
należała do parafii greckokatolickiej w Świętem.

Zadąbrowie

z zasobów Internetu

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Miękiszu
Starym −
drewniana ﬁlialna cerkiew grekokatolicka, od 1947
obiekt nieczynny kultowo.

Miękisz Stary

z zasobów Internetu

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Młynach – dawna
cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół ﬁlialny (pw.
Matki Bożej Pocieszenia) rzymskokatolickiej paraﬁi
w Korczowej.
Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki
Matki Bożej powstała prawdopodobnie pod koniec
XVII lub na początku XVIII wieku.

Cerkiew
Narodzenia
Przenajświętszej
Bogurodzicy
w
Chotyńcu
–
drewniana
grekokatolicka cerkiew paraﬁalna, znajdująca się w
Chotyńcu zbudowana w 1615r.

(zdjęcie na str. 7)

(zdjęcie str. 7)

W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
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Młyny

z zasobów Internetu

Chotyniec

z zasobów Internetu

Cerkiew św. Wasyla Wielkiego w Lesznie –
drewniana parafialna cerkiew grekokatolicka.
Od 1957 użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Stubienku – drewniana paraﬁalna cerkiew
grekokatolicka.

Cerkiew została zbudowana w 1737 na miejscu
starszej drewnianej świątyni.
(zdjęcie poniżej)

Świątynia została wzniesiona w 1849 na miejscu
starszej drewnianej cerkwi.
(zdjęcie poniżej)

Leszno

z zasobów Internetu

Cerkiew
Wniebowstąpienia
Pańskiego
w
Kruhelu Wielkim – drewniana grekokatolicka
cerkiew.
Cerkiew w Kruhelu Wielkim jest jedną z
najstarszych cerkwi w Polsce. Dokładna data jej
budowy nie jest znana, jednakże o jej istnieniu
wspomina już dokument z 1630 r (zdjęcie str. 8.).

Stubienko

z zasobów Internetu

Kościół Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach –
parafialna świątynia, wcześniej cerkiew
grekokatolicka, ufundowana w 1842 przez
Eustachego Drużbackiego. Drewniana dzwonnica
została włączona do Podkarpackiego Szlaku
Architektury Drewnianej (zdjęcie str. 8.)
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z zasobów Internetu

Cerkiew Soboru Najświętszej Maryi Panny w
Kormanicach – drewniana paraﬁalna cerkiew
grekokatolicka zbudowana (w miejscu starszej
drewnianej cerkwi z 1777) w 1923 r.

z zasobów Internetu

Cerkiew
Poczęcia
Bogurodzicy
w
M ł o d o w i c a c h (znana
również
jako Zmartwychwstania Pańskiego) – drewniana
prawosławna cerkiew filialna.
Świątynię wzniesiono w 1923 r. w miejscu starszej
drewnianej cerkwi (której wezwanie zmieniono w
1864 r. ze św. Anny).
(zdjęcie poniżej)

(zdjęcie poniżej)

Kormanice

Prałkowce

z zasobów Internetu
Młodowice

z zasobów Internetu

Opisane powyżej cerkwie to tylko część Szlaku Architektury Drewnianej. Wiele zabytków mieści się w
Bieszczadach, tak więc, gdy jedziemy w góry warto zatrzymać się i podziwiać.
red. Jagoda Trojniarz
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SKĄD SIĘ WZIĘŁY WALENTYNKI?
Walentynki to coroczne święto, które obchodzimy 14 lutego. W tym wyjątkowym dniu ludzie zakochani, a
także ci bardziej nieśmiali, mają okazję wyrazić swoją sympatię do najbliższej im osoby. Nieważne czy
świętujemy miłość czy przyjaźń, najważniejsze, aby zastanowić się przez chwilę i docenić, że kochamy i
jesteśmy kochani.
Tradycja obchodzenia Walentynek jako święta zakochanych w Polsce pojawiła się w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku. Zwyczajem tego dnia jest wysyłanie listów z wierszykiem lub miłosnym
wyznaniem, krótkich sms-ów, kartek, na których królują serduszka, obdarowywanie bukietem kwiatów lub
innymi uroczymi drobiazgami. Tradycja mówi, że miłosne kartki lub liściki powinny być anonimowe i
podpisane „Twój Walenty” lub „Twoja Walentynka”.
Warto wspomnieć, że pierwsze drukowane walentynki pojawiły się pod koniec XVII wieku i zawierały
rymowane wiersze ozdobione amorkami, ptaszkami i serduszkami. Dziś powszechne stały są sms-y z
życzeniami i gifami.
Wiele osób sądzi, że walentynki „przywędrowały” do nas zza oceanu. Tymczasem historii walentynek należy
szukać nie w Stanach Zjednoczonych, a w południowej i zachodniej Europie. Oto krótka historia początków
tego romantycznego święta.
W antycznym Rzymie w połowie lutego obchodzono tzw. Luperkalia, czyli święto płodności, moment
oczyszczenia, początek wiosny. Ważnym elementem tego dnia było składanie oﬁary z kozła. Ze skóry tego
zwierzęcia sporządzano przepaski, którymi następnie owijano biodra. Przystojni kapłani ubrani w te skąpe
stroje mieli zwyczaj wybiegania na ulice i za pomocą rzemyków zwanych „februa” smagali przechodzące
kobiety. Niektóre z nich wręcz specjalnie oczekiwały tego niezwykłego dotknięcia, gdyż wiązało się to z
wróżbą szybkiego macierzyństwa. Połowa lutego związana była również z boginią Junone, patronką
małżeństw. Sposobem na połączenie w pary dorastającej młodzieży było losowanie imion dziewczyn przez
przystojnych młodzieńców. Jednak po upadku Rzymu i wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa, tradycja ta
stopniowo zaczęła zanikać.
Historia Walentynek prowadzi nas także do losów świętego Walentego, który żył na przełomie II i III wieku
naszej ery. To właśnie wtedy rządził okrutny cesarz Klaudiusz II, który zabronił swoim żołnierzom
wstępowania w związki małżeńskie. Biskup Walenty, mimo zakazu, udzielał potajemnie ślubów młodym
parom. Niestety, szybko został nakryty przez żołnierzy cesarza i stracony w 270 r. w Rzymie. W więzieniu
zaprzyjaźnił się z córką strażnika. Przed śmiercią przekazał jej list, który podpisał „Od twojego Walentego”.
W ten sposób do dziś zakochani podpisują swoje walentynkowe wyznania. Dziś relikwie Walentego znaleźć
można w Terni, w Savonie, na Sardynii, w Kalabrii i jeszcze kilku innych miejscach na świecie. Jak widać,
miłość jest wszędzie.
Czytając strony internetowe związane z tematem Walentynek, spotkałem się z różnymi opiniami. Nie znam
dokładnych statystyk, ale przypuszczam, że Walentynki mają tyle samo zwolenników, co przeciwników.
Obecne czasy pandemii, rozłąka ze społecznością szkolną, kolegami, koleżankami, najbliższymi przyjaciółmi
pokazuje nam, jak ważna w życiu jest obecność drugiego człowieka. Pamiętajmy o gestach przyjaźni i
ciepłych słowach przez cały rok. Uśmiech, wsparcie, koleżeńska pomoc, czy miłe słowo to piękne gesty,
jakie możemy dać drugiemu człowiekowi. Nie musimy czekać do 14 lutego.
red. Miłosz Srogi
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Wiosenne tradycje
Niektóre tradycje wcale nie tchną pompą i powagą. Bywa, że są całkiem zabawne,
przynajmniej dla tych, którzy są autorami różnorodnych i odbiegających od normy
pomysłów. Dziś chcę opisać dwa wiosenne "święta", które cieszą się popularnością
przede wszystkim wśród młodzieży, chociaż wcale nie my jesteśmy wynalazcami
ich obchodów.
Dzień Wagarowicza
Jaki dzień w roku jest najbardziej ulubiony przez uczniów? Odpowiedź jest banalna. Oczywiście, Dzień
Wagarowicza. Obchodzimy go 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny!
Zwyczajami należącymi do tego dnia jest głównie ucieczka z lekcji i chodzenie po mieście ze znajomymi.
Dużo ludzi – poza uczniami, rzecz jasna - jednak uważa, że ten dzień jest nie odpowiedni dla rozwoju i
bezpieczeństwa dzieci. Powstają różne przeciwdziałania co do wagarów, np. uruchamianie specjalnych
numerów telefonicznych (tzw. "gorących linii"), pod które można zgłaszać przypadki wagarów. W Dystrykcie
Kolumbii (USA) istnieje Departament Policji ds. Wagarów i Godziny Policyjnej oraz specjalne wozy policyjne
w celu zatrzymania uczniów uciekających z lekcji.
Dzień Wagarowicza tak naprawdę rozpoczyna sezon, w którym coraz częściej dzieciaki uciekają z lekcji,
ponieważ robi się coraz cieplej, otwierane są lodziarnie i inne atrakcje. Jest to związane z typowym dla
większości ludzi mieszkających w streﬁe klimatu umiarkowanego rozprężeniem wiosennym i ogromną
chęcią przebywania na świeżym powietrzu, w miejscu pełnym słońca, następującym po długim zimowym
jego braku.
W wielu przypadkach takie „wyjście” może dotyczyć całej klasy (spowodowane jest często obawą przed
trudnym egzaminem lub pracą klasową). Zwykle jednak za tego typu inicjatywy przychodzi odpokutować.
Pojawia się też problem „czarnych owiec”, czyli uczniów, którzy w różnych powodów wyłamują się z
wagarów.
Zdarza się, że 21 marca klasy, a nawet całe szkoły organizują zajęcia terenowe (rajdy, gry miejskie, wyjścia
do kina), aby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: uczcić nieformalne święto uczniów, jednocześnie
realizować wymagania edukacyjne (np. przypomnienie wiosennych tradycji, poszukiwanie oznak wiosny).
Co ciekawe nazwa „wagary” wzięła się z języka łacińskiego vagari, co oznacza ‘błąkać się’.

Prima Aprilis
Prima aprilis znaczy po prostu „pierwszy kwietnia” (łac. prima – ‘pierwszy’, aprilis – ‘kwiecień’).
W Europie dzień ten zaczął być popularny w już późnym średniowieczu, ale początków jego sławy należy
szukać w starożytności. Gdzie dokładnie? Cóż, tego historycy nie są już do końca pewni.
Tropy prowadzą przede wszystkim do Grecji i Rzymu, a każda z wersji wydaje się być równie
prawdopodobna. Należy ostrożnie założyć, iż końcowy efekt, którym cieszymy się współcześnie, jest
wypadkową co najmniej kilku tradycji, legend i zwyczajów.
Jedna z hipotez mówi, że prima aprilis związane było z obchodzonym w starożytnym Cesarstwie Rzymskim
świętem na cześć bogini Ceres, czyli Cerialiami. Gdy bogini szukała swojej zaginionej córki, Prozerpiny,
została „wyprowadzona w pole”, czyli zwiedziona fałszywymi informacjami. Elementem obchodów święta
miał być więc zwyczaj robienia sobie wzajemnie drobnych psikusów.
Podobną historię znajdziemy w mitologii greckiej – córka Demeter, Persefona (znana też jako Kore) została
porwana do Hadesu na początku kwietnia. Demeter chciała ją odnaleźć. Podążała za rozlegającym się po
krainie zmarłych głosem latorośli, jednak zwiodło ją echo.
Jakie nie byłyby początki, w prima aprilis prześcigamy się w robieniu kawałów, przecież „dobry żart jest tynfa
wart”. Wymyślicie coś ciekawego w tym roku? Ot, wyzwanie!
red. Wiktoria Janusz
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WODA TO ŻYCIE
Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie „Woda to życie” organizowanym przez Arboretum i
Zakład Fizjograﬁi Roślin w Bolestraszycach. W tym roku będzie to już XIX edycja. Dlaczego przez ostatnie
19 lat wciąż poruszamy temat marnowania wody? Pewnie dlatego, że nadal nie rozumiemy, jak bardzo jest
ona dla nas ważna.
Woda jest potrzebna w każdej komórce naszego ciała. Gdy jej brakuje, organizm działa źle. Dlatego musimy
zapasy płynów uzupełniać. Dorosły człowiek, zgodnie z najnowszymi zaleceniami Europejskiej Agencji ds.
Bezpieczeństwa Żywności powinien wypijać 2–2,5 litra płynów dziennie. Z tego 20 proc. pochodzi z
pokarmów stałych, de facto więc do wypicia pozostaje nam 1,5 do 2 litrów w ciągu dnia. Dla naszego
zdrowia byłoby najlepiej, by 60–80 procent tej ilości stanowiła woda.
Woda nie tylko jest ważna dla człowieka, ale też i dla środowiska. Każda roślina potrzebuje jej choć trochę –
nawet na pustyni. Potrzebują jej również zwierzęta lądowe. Jednocześnie woda jest domem dla znacznej
części stworzeń i środowiskiem, w którym mogą się rozmnażać.
Woda w postaci śniegu odbija promienie słoneczne, przez co chłodzi naszą planetę.
Woda pomaga nam zachować higienę.
Potrzebujemy jej w każdej dziedzinie przemysłu.
Woda to nasz skarb. Jeśli go utracimy, czeka nas śmierć.
Biorąc udział w konkursie i przygotowując prace, uczymy się, jak bardzo woda jest ważna. Zyskując tę
świadomość, zobowiązujemy się przeciwdziałać niszczeniu naszego światowego skarbu.
red. Amelia Hardulak

WIELKANOCNY LABIRYNT
Alicja i Grześ byli kuzynami. Mieli po 12 lat, chodzili do jednej klasy a także mieszkali niedaleko siebie. Mimo
to ci młodzi ludzie nie przepadali za sobą i wciąż się kłócili.
Zbliżały się Święta Wielkanocne i rodziny chłopców planowały spędzić je wspólnie. W Wielką Sobotę Ala
siedziała w ogrodzie i wystawiała twarz do pierwszych, wiosennych promieni słońca. Myślała o jutrzejszym
spotkaniu przy wielkanocnym stole. Leniwie przymknęła oczy i nagle usłyszała delikatny szmer. Po chwili
ujrzała małego, szarego zajączka. Stanął on na tylnych łapkach, przez chwilę z zainteresowaniem przyglądał
się dziewczynce, po czym ruszył przed siebie. Zaintrygowana Alicja pobiegła za nim. Zajączek poruszał się
coraz szybciej i szybciej, aż zniknął w gęstwinie krzaków. Ala, nie namyślając się długo, ruszyła w tym
kierunku i nagle poczuła, że traci grunt pod nogami i spada w przepaść…
Grześ siedział na tarasie swojego domu, słuchając muzyki i podjadając produkty z koszyka ze święconką.
Rozleniwiony przymknął oczy i nagle stało się coś niesamowitego. Poczuł, że ktoś gwałtownym szarpnięciem
wyrwał mu z ucha bezprzewodową słuchawkę! Chłopiec zerwał się na równe nogi i zobaczył uciekającą
małą, szarą kulkę, Zorientował się, że to zajączek.
- Poczekaj, już ja się z tobą policzę! - wykrzyknął zdenerwowany chłopiec i ruszył za uciekinierem.
Gdy dotarli na skraj lasu, zając dał susa w krzaki, a Grześ bez namysłu skoczył za nim. I wtedy poczuł, że
leci w nieznane…
Ocknął się w jakimś dziwnym labiryncie. Otaczały go wysokie drzewa i krzewy bukszpanu. A obok niego,
na ziemi pokrytej świeżą trawą siedziała Alicja.
- Co ty tu robisz?- zapytał Grześ ostrym głosem.
- To samo co ty - odparła Alicja. - Myślę, jak się wydostać z tego dziwnego miejsca.
- Więc myśl sobie dalej. Ja stąd idę - stanowczym tonem powiedział Grześ i ruszył przed siebie.
Tak naprawdę nie wiedział, dokąd ma się udać. Gdzie by nie poszedł, droga kończyła się w zielonym
gąszczu. Nagle omal nie nadepnął na leżącą na ziemi pisankę. Podniósł ją szybko. Okazało się, że nie było
to zwykłe jajko. Otwierało się ono, a w środku znajdowała się niewielka kartka. Było na niej napisane tylko
jedno słowo: ,,Przyjaźń”.
cd. str. 11.
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- O co w tym wszystkim chodzi? - powiedział sam do siebie chłopiec i ruszył dalej. Chwilę później natraﬁł na
kolejną pisankę, w niej też była kartka, tym razem ze słowem ,,Współpraca”.
Alicja krążyła po labiryncie i myślała, co robić dalej. Nagle potknęła się i omal nie zgniotła nogą leżącej na
ziemi pisanki. Otworzyła ją i w środku znalazła kartkę z napisem ,,Wspólne działanie”. Chwilę później
natraﬁła na kolejne jajko. ,,Pomoc”- przeczytała zdziwiona na małej, śnieżnobiałej karteczce. Taką
zadumaną zobaczył ją Grześ, który wyłonił się zza zakrętu.
- Widzę, że też znalazłaś te dziwne pisanki - odezwał się. – Co to wszystko może znaczyć?
Ala dokładnie przyjrzała się karteczkom wyjętym z jajek i powiedziała powoli, ważąc każde słowo:
- Musimy działać razem. Sami nie damy rady się stąd wydostać, ale współpracując… - nie dokończyła, bo w
tym momencie pisanki zaczęły świecić jasnym światłem, a następnie wysypały się z nich puzzle.
W tym samym momencie fragment żywopłotu rozstąpił się i oczom młodych ludzi ukazał się stół z zegarem.
Ala i Grześ rozłożyli na nim puzzle i zaczęli je układać. Musieli działać zgodnie, bo gdy tylko próbowali się
kłócić, zegar przyspieszał i tracili cenne minuty. Czas płynął nieubłaganie. Wkrótce okazało się, że zostało
im tylko kilkadziesiąt sekund.
- Jeśli się nie pośpieszymy, zostaniemy na zawsze w labiryncie - zawołała Alicja.
I gdy zdawało się, że wszystko zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, Grzesiowi wypadł ostatni puzzel z
dłoni. Dzieci rzuciły się na ziemię w poszukiwaniu zaginionego kawałka, ale nigdzie go nie było. Do końca
zostało 30 sekund, gdy chłopiec dostrzegł brakujący fragment. Znajdował się on dość daleko od stołu. Grześ
skoczył do przodu, a że był wytrawnym biegaczem, szybko do niego dotarł.
- Pospiesz się, mamy tylko 10 sekund! - krzyczała przerażona Alicja.
- Łap! - zawołał Grześ i wiedząc, że nie zdąży dotrzeć na miejsce przed upływem czasu, rzucił puzzlem w
kierunku Ali.
Dziewczynka złapała go i szybko umieściła we właściwym miejscu. W tym momencie zegar zatrzymał się, a
ułożone puzzle zamieniły w mapę. Była na niej droga do wyjścia. Ala i Grześ ruszyli przed siebie i po chwili
opuścili labirynt. Radośnie pobiegli w stronę swoich domów.
W niedzielny, świąteczny poranek wszyscy spotkali się przy wielkanocnym stole. Dzieląc się jajkiem, składali
sobie życzenia. Ala i Grześ porozumiewawczo uśmiechali się do siebie. Czy ta niesamowita przygoda, którą
przeżyli wczoraj, rzeczywiście miała miejsce, czy był to tylko dziwny sen? Nie wiadomo. Najważniejsze
jednak było to, że poczuli, iż oto rodzi się między nimi przyjaźń.
red. Hanna Amarowicz

RECENZJE, RECENZJE...
W tym numerze prezentujemy dwie książki. Obydwie pozycje to duża dawka dobrego humoru. Przyda się na
pewno, gdy za oknem pogoda nie może zdecydować się, czy jeszcze panuje zima, czy też może nadchodzi
wytęskniona wiosna.

I jak tu wytrzymać z człowiekiem…
Zachęcam do przeczytania książki pt. „Typowy Kot. Czyli jak wytrzymać z ludźmi”, której narratorem jest Kot
Nieteraz, główny bohater książki. W utworze występują również: właściciele kota, Beata i Adrian, oraz ich
pies.
Akcja książki toczy się wokół kota i jego codziennej rutyny. Poznajemy świat jego oczami. To sprawia, że
książka jest śmieszna i gwarantuje dobrą zabawę. Żaden czwartoklasista nie będzie się przy niej nudził. No,
chyba że nie lubi kotów. Pozycja ta – pomimo dużej dawki humoru - jest pouczająca, gdyż pomaga
zrozumieć zachowanie Nieteraza, czyli prawdziwego kota, poruszającego się wśród domowników.
Książka może być świetnym prezentem zarówno dla miłośników kotów, jak i dla tych, którzy zamierzają
sprawić sobie takiego zwierzaka.
Większość stron posiada życiowe, ale bardzo śmieszne ilustracje .
Najbardziej podoba mi się, że książka pokazuje prawdziwą osobowość kota, to znaczy, że zawsze jest on
sobą.
red. Gizela Langenfeld - Ryniak
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Najsmaczniejsza fabryka...
Każdy z nas lubi od czasu do czasu się pośmiać. Lubimy kiedy jest nam wesoło. A co to ma do czytania
książek? Już wam odpowiadam. Istnieją książki, które są śmieszne. Dzisiaj przybliżę jedną z nich.
Roald Dahl był brytyjskim podpułkownikiem RAF-u (Royal Air Force), asem myśliwskim II wojny światowej,
scenarzystą, publicystą i co najważniejsze - pisarzem. Napisał ponad 22 książki dla dzieci. Większość z nich
doczekała się ekranizacji. Jego książki są zabawne, pobudzają wyobraźnię. Do najbardziej znanych dzieł
zalicza się: „BFG”, „Charlie i fabryka czekolady”, „Matylda”, „James i ogromna brzoskwinia” oraz „Wiedźmy”.
W roku 2016 pisarz obchodziłby 100 –lecie urodzin. Warto zaznaczyć, że zmarł niedawno, w roku 1990.
„Charlie i fabryka czekolady” to opowieść przedstawiająca historię Charliego Bucketa. Pochodzi on z biednej
rodziny. Razem z rodzicami i dziadkami mieszka w małym domku na obrzeżach miasta. Niedaleko jego
miejsca zamieszkania stoi fabryka czekolady Willyego Wonki. Jest to największa fabryka czekolady na
świecie. Niestety, nie przyjmuje ona pracowników. Nie tylko pracowników. Do fabryki wstępu nie ma nikt.
Pewnego dnia, Wonka umieszcza ogłoszenie w gazecie, że wypuścił pięć złotych kuponów, które są ukryte
w tabliczkach czekolady. Znalazca takiego kuponu będzie mógł wejść razem z jedną osobą towarzyszącą do
fabryki. Chłopiec nie przypuszcza, że jedną z tych osób będzie on. Nie stać go na czekoladę. Podczas gdy
dzieci i rodzice z całego świata rzucają się ku sklepowym półkom z czekoladami, a czworo z nich wyciąga
złoty kartonik, Charlie znajduje banknot. Przed chłopcem rodzi się dylemat: oddać pieniądze rodzinie, czy
podjąć nikłą próbę spełnienia marzenia? Jak się zapewne domyślacie, chłopiec zdobywa ostatni złoty kupon.
Wraz z pozostałymi zwycięzcami i ich opiekunami wchodzi do niezwykłej fabryki, a kiedy zamykają się
drzwi… No cóż, musicie dowiedzieć się sami.
Gorąco zachęcam do przeczytania tej książki, jak i innych utworów Roalda Dahla. Bardzo ciekawe mogą
również okazać się ich ekranizacje, bowiem pomysły pisarza wymagały rozmachu i nietuzinkowego myślenia
reżyserów.
A może przeczytaliście coś ciekawszego? Możecie podzielić się własnymi recenzjami książek na łamach
„Naszego Orlątka”. Zapraszamy.
red. ŚMX
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SZKOLNY KONKURS "PIES - MOJE WSPARCIE"
Zwierzęta od zawsze towarzyszą człowiekowi a ich rola jest nie do przecenienia. Strzegą naszych domów,
pocieszają w trudnych momentach, pobudzają do aktywności… Często też pracują, np. w Policji, Straży
Pożarnej, Ratownictwie Medycznym. Potraﬁą odnajdywać zaginionych, tropić przestępców, wyczuwać
zagrożenie. Psy są też przewodnikami osób niewidomych i niedowidzących. Zwierzęta potraﬁą być
wspaniałymi terapeutami i odpędzać lęki oraz smutki.
Aby docenić rolę psów – opiekunów, proponujemy Wam wzięcie udziału w szkolnym konkursie plastyczno –
literackim „Pies – moje wsparcie”.
Regulamin:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8.
Celem konkursu jest opowiedzenie o roli psa – opiekuna w formie komiksu.
Jeden autor może stworzyć jeden komiks (nie oddajemy prac zbiorowych).
Komiks powinien przedstawiać wymyśloną przez Was opowieść pokazującą znaczenie roli psa jako
opiekuna.
Liczy się oryginalność i poprawność ujęcia tematu, poprawność językowa, ortograﬁczna i interpunkcyjna,
wartość artystyczna.
Nie można zgłaszać prac wcześniej publikowanych lub cudzego autorstwa.
Format pracy: A4 (może być więcej niż jedna kartka spięte razem), minimum 6 okienek zawierających
rysunki i treść.
Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.
Termin składania prac (w przedsionku portierni do pudełka opisanego nazwą konkursu): 1.04.2021
Ogłoszenie wyników: 15.04.2021
Przewidziane nagrody: punkty z zachowania, ocena z plastyki, publikacja najciekawszych prac na stronie
szkoły i wspaniała zabawa.
red. I. Z.
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