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Złoty krajobraz jesieni
Zapachniało jesienią! Pod drzewami coraz więcej kolorowych liści,
a my mamy możliwość podziwiać jesienny złoty krajobraz.

Pani Jesień
Przeszedł sobie dawno
śliczny, złoty wrzesień...
Teraz nam październik
Dała pani jesień...
Słonko takie śpiące,
coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują,
hen, w dalekie kraje.
W cieniu, pod drzewami
cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie,
niby malowany.
Lecą liście z drzewa
różnokolorowe,
te są żółto-złote,
a tamte – brązowe.
Jeszcze niby ciepło,
słonko świeci, grzeje...
aż tu nagle skądeś
wichrzysko zawieje.
Chmur wielkich deszczowych
nazbiera, napędzi...
tak się pan listopad
nauwija wszędzie.
		
Zofia Dąbrowska
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Z sadów znikają ostatnie owoce. Jak głosi ludowe
przysłowie, należy to zrobić do 15 października – „do
świętej Jadwigi pozbieraj jabłka, orzechy i figi”.
Dynie obrodziły w ogrodach. Spiżarnie wypełniają się
słoikami z przetworami. Każda gospodyni ma pełne ręce
roboty.
Październik jest miesiącem zbioru warzyw. Najpierw
zbiera się marchew i buraki, bo są wrażliwe na mróz. Później „sprząta się” pietruszkę, seler, kapustę włoską (zwaną
też kielem), czerwoną i białą – one dobrze znoszą niskie
temperatury. Biała kapusta przetrwa, nawet w temperaturze kilku stopni poniżej zera. Pory są także odporne na
mróz i można je przetrzymać w ogrodzie przez całą zimę.
Jarmuż i kapusta brukselska też mogą przezimować w
ogrodzie. Zbiór warzyw należy przeprowadzać w dni
pogodne, bez deszczu. Zaraz po zbiorze usuwa się z nich
resztki ziemi, nadgniłe liście i korzenie. Odrzuca się warzywa chore i uszkodzone. Zdrowe okazy przechowuje się w
dołach, kopcach, piwnicach oraz specjalnych chłodniach.
Jeżeli jesienne płody przechowuje się starannie, to mogą
przetrwać aż do nowych zbiorów w następnym sezonie.
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Dlaczego o tym piszę? Bo wierzę, że niektórzy z was
skorzystali z moich wiosennych rad i opiekowali się swoimi ogródkami. Albo, spędzając lato na wsi, pomagali przy
pracach w ogródkach czy na polach. Teraz, zbierając plony,
możecie z radością i dumą pochwalić się kolejnymi doświadczeniami.
A oto kolejna ode mnie propozycja.
Bardzo nam smakuje zielona pietruszka i szczypiorek. Chcemy delektować się tą zieleninką i w zimie? Trochę wysiłku i wszystko się uda.
Posadźcie do doniczek korzenie pietruszki i kępki
szczypiorku. Do doniczek dajcie zwykłą ogrodową ziemię.
Grube korzenie pietruszki posadźcie gęsto, a szczypiorek
po jednej kępce do doniczki. Pamiętajcie o podlewaniu.
Po pierwszym przymrozku przenieście doniczki do domu
i od czasu do czasu ustawiajcie na parapecie. Ponieważ
pietruszka ma grube korzenie, a tym samym większy
zapas wilgoci, to podlewamy ją rzadziej niż szczypiorek.
Świeża zieleń doda smaku, witamin i wesołości wszystkim daniom w zimowe dni. Smacznego!
Babcia Kazia
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Co zbieramy wczesną jesienią?
Wrzesień i październik to sezon grzybobrania, szczególnie
– pióra ptaków, których właśnie teraz można dużo znapolujemy wtedy na podgrzybki, borowiki, maślaki, zielonki... leźć po ogrodach, polach, lasach, a nawet miastach. ZostaAby bezpiecznie zbierać grzyby, należy dobrze się na nich znać, wiają je ptaki w okresie pierzenia się – zmieniania upierzenia
żeby do naszych koszyków nie trafiły trujące okazy. Spacery po z letniego na zimowe;
lesie przypominają nam, że ptactwo odleciało już w dalekie
– płatki kwiatów (chryzantem, róż, astrów i innych);
ciepłe kraje. Dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze. Ale spa– gałązki ostu, wrzosu, traw; piękne bukiety;
cery muszą być! Z tych spacerów przynosimy „skarby jesieni”:
– nasiona chwastów;
– żołędzie, owoce buka, kasztany, skrzydlaki klonu, koszyczki łopianu; do wyrobu broszek, zwierzątek, ludzików;
– nasiona słonecznika, dyni, lnu, maku, konopi, jabłek,
gruszek; dla ptaków na zimę;
– słomę zbóż; wyplatanie koszyczków, robienie chochołków, zabawek choinkowych;
– tykwy, kolby kukurydzy; dekoracje wnętrz;
– kwiaty suchokwiatu, kocanki; bukiety jesienne;
– pierwsze jesienne liście; ładne kolaże.

Pamiętaj!
Naszym pokarmem są korzenie, łodygi, liście, kwiaty,
owoce albo nasiona warzyw. U których warzyw część jadalna
znajduje się pod ziemią, a u których – nad ziemią?
Babcia Kazia
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Zbieramy kasztany

Czy wiesz, że...

Zbieramy kasztany,
robimy w nich dziurki,
a wtedy je można
nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce,
naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany
będziemy zbierali.
Władysław Broniewski

Dziki bardzo lubią jesienią robić wyprawy na pola
ziemniaków.
Gąsienice różnych motyli w ciągu lata pożerały moc
liści, a teraz, jesienią, poszukują schronienia w ściółce
leśnej, w korze drzew, wspinają się na mury domów, pod
okapy dachów i sufitów, żeby tam zmienić się w poczwarki,
przezimować i na przyszły rok przeobrazić się w motyle.
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Październik to już w pełni jesienny miesiąc. Z pięknem
pustych pól, z ogrodami, na których pozostały piękne dorodne dynie, z kartofliskami, gdzie tak miło znaleźć kilka ziemniaków i upiec je pod gołym niebem. Przebrzmiały echa po
dożynkach. Pozostają wspomnienia po udanych wakacjach.
Ale już zbliża się kolejne szkolne święto. Różnie o nim mówimy: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela... Ale na
pewno przygotowujemy się do niego, bo wiemy, że...:
– To nauczyciele pomagają nam kształtować nasze charaktery już od najmłodszych lat.
– To nauczyciele często muszą zmierzać się z naszym
buntem i niechęcią do współpracy.
– To jednak dzięki nim możemy wyrosnąć na mądrych,
pewnych swoich umiejętności, znających swoją wartość ludzi.
Dlatego postarajcie się, żeby w tym dniu wasi nauczyciele czuli się wyjątkowi. I ci w szkołach państwowych, i ci ze
szkół sobotnio-niedzielnych, i ci z różnych kółek muzycznych,
plastycznych, teatralnych, sportowych i innych. Warto słowa

wdzięczności skierować też do katechetek i katechetów. Warto zanieść skromny kwiatek do pań z przedszkola. Teraz już
sami umiecie czytać i pisać, a w przedszkolu to one, pierwsze
wasze nauczycielki, uczyły was kochać bajki, wiersze, rysować słonka, listki i warzywa, zakładać ubranka i wiązać sznurowadła.
Podziękujcie im – nauczycielom, wychowawcom, opiekunom – za zaangażowanie w wasze życie i chęć pomocy,
za to, że zawsze chętnie rozwiązują wasze problemy, które
(przyznajcie) nie zawsze są związane z waszą edukacją.
Szkoła to miejsce, gdzie spędzacie prawie połowę każdego dnia, jest ona waszym drugim domem, a nauczyciele są
waszymi opiekunami – zastępują rodziców.
Nauczyciel – to przyjaciel, który od najmłodszych lat
prowadzi was za rękę w dorosły świat. Mozolnie pomaga w
zdobywaniu wiedzy. Dzięki niemu nieobce są wam tajemnice
przyrody, zwierząt, ludzkiego ciała. Matematyczne labirynty
są do rozwiązania, a wzory chemiczne – czytelne. Nauczyciele wzbogacają wasz język, dbając
o prawidłową i piękną polszczyznę.
Zaznajamiają was z pięknem waszej
okolicy, kraju, w którym mieszkacie,
i Polski. Poznajecie historię, kulturę,
swoje korzenie.
Dopiero po czasie tak naprawdę
docenia się trud nauczycieli włożony
przed laty. Ale już od dziś powinniście zacząć doceniać wartość pracy
wszystkich nauczycieli i starać się jak
najwięcej korzystać z tego, co wam
przekazują. Z okazji ich zawodowego święta dziękujcie im za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom
przekazywanej wiedzy, za gorące
serca i pomocne dłonie. A składając
życzenia, życzcie uśmiechu, optymizmu, samych słonecznych dni i satysfakcji z wykonywanej pracy!
Babcia Kazia
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Gdyby do szkoły
chodziły anioły
Gdyby do szkoły chodziły anioły,
wyglądałoby to dosyć normalnie.
Tyle tylko, że anioł anioła
w czasie lekcji piórnikiem nie walnie.
Gdyby do szkoły chodziły anioły,
nie wiem, jakie stawiano by stopnie.
Tyle tylko, że przerwa
wyglądałaby całkiem okropnie.
Bo na anielskiej przerwie
chodzono by parami:
– Dzień dobry.
– Przepraszam.
– Och! Ach!
Bo na anielskiej przerwie,
tak mówiąc między nami,
nudno byłoby, że aż strach.
Do naszej szkoły nie chodzą anioły.
Rzec by można, że nawet odwrotnie.
Czasem słychać tu wrzaski piekielne,
podkreślano to już wielokrotnie.
A jak coś fruwa po klasie, to gąbka
Albo trampki ciśnięte w zapale.
(słowa piosenki z repertuaru zespołu
„Słoneczna Gromada” z Barwinka)

Pamiętajcie!

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.

M. Twain
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Wieniec z róż

Październik jest też miesiącem ważnym dla ludzi wierzących. Każdy z was na pewno widział różaniec. A dzisiaj
chcę wam przybliżyć jego historię.
Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza, a za ojca
Różańca uważa się św. Dominika, który żył w XII wieku. Odmawianie go porównywano z ofiarowaniem Matce Bożej róż.
Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli Różańcem
(Rosarium).
Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na
wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym ze
sposobów było powtarzanie różnych modlitw.
Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus – „Ojcze nasz”. Już w XI wieku „Reguła benedyktyńska” nakazywała braciom zakonnym
codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz”, na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję
Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj
odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania
Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia.
Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w
XV wieku dzięki dominikaninowi Alanusowi de la Roche
(1428–75). To on ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na
wzór 150 psalmów. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś
Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.

7 października 1571 r. w okolicach Lepanto miała miejsce decydująca bitwa morska, w której starły się ze sobą floty
chrześcijańska i turecka. Pius V, świadom, komu zawdzięcza
cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

Papież Klemens XI rozszerzył święto Matki Bożej Różańcowej na cały Kościół.
W 1885 r. papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec
przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej
wezwanie: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!”.
Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama
Maryja. W swoich objawienia w Lourdes, Fatimie i w polskim
Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej.
Babcia Kazia
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Czy wiesz, że...

Cud w Hiroszimie

Znane są również we współczesnej historii cuda związane
z modlitwą różańcową. Jednym z nich jest cud ocalenia kilkunastu osób w Hiroszimie i Nagasaki. Na sześć miesięcy przed
atomowym atakiem lotnictwa USA w tych miastach pojawiło
się dwóch mężczyzn, którzy trzem milionom katolików głosili
konieczność nawrócenia, odmawiania Różańca i pokuty jako
jedynego ratunku przed zbliżającym się nieszczęściem.
Po ataku atomowym okazało
się, że w Hiroszimie i Nagasaki prawie
wszystko zostało zrównane z ziemią –
z wyjątkiem dwóch budynków. W jednym było 12 osób, a w drugim 18. Oni
przeżyli. Otaczające dom podwórka, a
nawet trawa, również pozostały niezniszczone. Nie została zniszczona ani
jedna szyba czy dachówka! Specjaliści Armii Stanów Zjednoczonych przez kilka miesięcy obserwowali ten niezwykły fenomen i próbowali zrozumieć, w jaki sposób oba domy wraz
z ich mieszkańcami i otaczającym je dobytkiem mogły ocaleć.

Hiroszima

W końcu doszli do przekonania, że nie było tam niczego, co
po ludzku mogłoby ocalić te domy przed zburzeniem. Stwierdzili, że musiała tam zadziałać jakaś siła nadprzyrodzona.
Natomiast sami uratowani opowiadali, że w noc poprzedzającą atak bombowy usłyszeli pukanie do drzwi. Twierdzą,
że ukazał się im Anioł, który zaprowadził ich do domu, w którym mieszkała rodzina wierna wezwaniom Matki Bożej i wypełniająca Jej polecenie, by codziennie, przez sześć miesięcy
odmawiać różaniec. Ocaleni żyli jeszcze przez wiele lat.
O skuteczności tej modlitwy można przekonać się, patrząc na codzienne życie wielu osób. Mogą świadczyć o tym
choćby liczne wota w kościołach zawieszane przy obrazach
Matki Bożej Różańcowej. Świadkiem mocy tej modlitwy jest
też Jan Paweł II, który w czasie wspólnej modlitwy różańcowej w Ludźmierzu powiedział: „Zawsze mogłem na nią
liczyć, szczególnie w momentach trudnych bardzo jej potrzebuję i nadal was o nią proszę”.
Babcia Kazia
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Przygody Koziołka Matołka (ciąg dalszy z poprzednich nr)
Usiadł czasem i zapłakał,
Bo był głodny i był chory.
I uciekał znów, gdy drogę
Zastąpiły mu potwory.

Biegną ludzie i wołają:
„Czy się co nie stało panu?
Rzecz to przecie niesłychana,
Że wyleciał pan z wulkanu”.
Wtem ognista jakaś burza
W dymu go porwała chmurę.
Kozioł wrzasnął i jak kamień
Gdzieś wysoko wzleciał w górę.

„Wskroś przeszedłem poprzez ziemię –
Rzekł Matołek, pełen bólu. –
Ale gdzie ja teraz jestem?”
Oni na to: „W Neapolu!”
Długo spadał spod obłoków,
Aż oczami zdumionymi
Spostrzegł, że jest znów na świecie,
W jakiejś pięknej, obcej ziemi.

Widząc, że jest bardzo głodny,
Biegną wszyscy na wyścigi,
Ktoś mu przyniósł makaronu,
A ktoś inny świeże ligi.
Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz
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