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Rok 2020 jest rokiem przestępnym
Karnawał
W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!
Bal maskowy, bal maskowy
Jest naprawdę pomysłowy,
Można przebrać się za jeża,
Krasnoludka lub rycerza.
Wszędzie sami przebierańcy,
W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się.
		

miesiąc – luty – który w tym czasie był też ostatnim miesiącem roku.
Obecnie powszechnie stosuje się rachubę zgodną z kalendarzem gregoriańskim wprowadzonym w 1582 roku bullą
papieża Grzegorza XIII, w której wprowadzono następującą

Zbigniew Dmitroca

Witajcie!
Wciąż trwa karnawał. A więc czas
na zabawy i spotkania jak w zaprzyjaźnionych domach, tak i na prywatkach,
dyskotekach. Są to ostatnie dni karnawałowych zabaw. W tym roku miesiąc
luty jest wyjątkowy – bo dłuższy o jeden dzień. Luty w 2020 roku liczy 29
dni. I dlatego rok 2020 nazywamy rokiem przestępnym.
Rok przestępny – rok kalendarzowy, którego długość (366 dni) jest zwiększona o jeden dzień w porównaniu do lat
nieprzestępnych (365 dni). Występuje
wyłącznie w kalendarzach opartych na
obiegu Ziemi dookoła Słońca lub o ruch
Księżyca i Słońca. Rok przestępny mieliśmy np. w takich latach: 2016, 2020,
a będziemy mieli też w 2024, 2028 czy
2032.
Lata przestępne zostały pierwszy
raz wprowadzone już w 238 roku p.n.e.,
kiedy w Egipcie zaczęto uwzględniać dodatkowy dzień
co cztery lata. W roku 45 p.n.e. dekretem Juliusza Cezara
wprowadzono taką samą rachubę w Rzymie (stąd określenie kalendarz juliański). Dodatkowy dzień zyskał najkrótszy

modyfikację kalendarza juliańskiego: nie uznaje się lat przestępnych wypadających na koniec wieku, z wyjątkiem tych,
w których liczba stuleci jest podzielna przez 4. Inaczej mówiąc, w myśl tej reguły, latami przestępnymi są te, których
numeracja:
• jest podzielna przez 4 i niepodzielna przez 100 lub
• jest podzielna przez 400
Dotychczas według tej reguły lata 1600 i 2000 były
przestępnymi, a lata 1700, 1800, 1900 – nie. W przyszłości
rok 2100 nie będzie rokiem przestępnym.
Czy wiesz, że...
Kalendarz gregoriański najszybciej został przyjęty w
krajach katolickich. We Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Portugalii nastąpiło to już w 1582. W krajach protestanckich przyjęto go później, np. w Wielkiej Brytanii i w krajach Imperium
Brytyjskiego dopiero w 1750 roku (na mocy tzw. „aktu Chesterfielda”). W prawosławnej Rosji kalendarzem juliańskim
posługiwano się jeszcze na początku XX wieku, a w Cerkwi
prawosławnej jest on używany do dziś.
Nie patrząc na to, że luty jest najkrótszym miesiącem
w roku, jest bogaty w różne dni świąteczne. Są to jak święta
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tradycyjne, tak i nietypowe. Te nietypowe są prawie codziennie. A my będziemy wyłapywać tematy najbardziej ciekawe
i warte zgłębienia.
Na początku lutego, bo już drugiego dnia miesiąca,
mamy znane i lubiane, pełne tajemnic święto Ofiarowania Pana Jezusa.
Ale w kalendarzu
kościelnym i wśród
wiernych Kościoła
rzymskokatolickiego święto to ma
charakter wybitnie
maryjny. Nazywane jest świętem
Matki Bożej Gromnicznej. Wierni
widzą w Maryi tę,
która sprowadziła
na ziemię niebiańskie Światło i która
nas tym Światłem
broni i osłania od
wszelkiego zła.
Niegdyś wielkim wrogiem domów były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły domostwa, wówczas przeważnie drewniane. Właśnie od nich miała strzec

domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Stąd i nazwa tej świecy: „gromnica”. Zwykle była ona
pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochronę.
Gromnicę wręczano również umierającym, aby ochronić
ich przed napaścią złych duchów. Po powrocie z kościoła
do domu z zapaloną gromnicą jeszcze dzisiaj obchodzi się
domy, gumna, obory i znaczy się nią sufity (przez okopcenie zapaloną gromnicą), by je ochronić od pożaru.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek –
kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia (liturgiczny
kończy się świętem Chrztu Pańskiego).
Przysłowia polskie związane ze świętem
Matki Bożej Gromnicznej:

cze.

Na Gromnicę – masz zimy połowicę.
Kiedy na Gromniczną ciecze – zima się jeszcze przewle-

Na Gromniczną niedźwiedź budę naprawia albo rozwala.
Gdy na Gromniczną rozstaje – kiepskie będą urodzaje.
Gdy słońce świeci jasno na Gromnicę – to przyjdą mrozy
i śnieżyce.
przygotowała Babcia Kazia
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W lutym obchodzimy…

Dzień Świstaka

9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy

Dla niewtajemniczonych! Tego samego dnia, czyli 2 lutego (w święto kościelne Matki Boskiej Gromnicznej) przypada Dzień Świstaka, nazywany również Dniem Świszcza. Jest
to dzień, który ma zwiastować rychłe zakończenie zimy.
Tradycja obserwowania pogody sięga początków chrześcijaństwa w Europie, kiedy rozprowadzano między sobą świece zapalane w dniu Matki Boskiej Gromnicznej. Wierzono, że od tego
dnia oczekuje się nadejścia wiosny wraz z pierwszymi burzami.
Tego dnia – 2 lutego – gwiazdą jest nie kto inny jak
amerykański świstak o imieniu Phil, mieszkający na stałe w
norce pod korzeniem w Punxsutawney w stanie Pensylwania. Jeśli świstak opuści swoją kryjówkę i zobaczy swój cień
– zima nie odpuści przez 6 tygodni, natomiast jeśli cienia nie
będzie – możemy się cieszyć, że wiosna jest już tuż – tuż.
Amerykanie mają świstaka, a my – swojego słowika.
Według wierzeń, jeśli przyleci i zaśpiewa mimo panującej
zimy – wiosna nadejdzie szybko. Jeśli nie usłyszymy jego
śpiewu – zima będzie trwała długo.

Tego dnia wszystkie
łasuchy zajadają się pizzą
aż do rozpuku. Jeżeli myślicie, że pizzę wymyślili
Włosi, to jesteście w błędzie. W starożytności Egipcjanie zajadali się czymś
na kształt pizzy. Był to
okrągły chlebek wypiekany w specjalnych piecach.
Historycy informują, że
również starożytni Grecy
zajadali się czymś, co można nazwać pizzą – płaski chlebek
posmarowany oliwą, czosnkiem oraz różnymi ziołami.
Czy wiesz, że...
Prawdziwą karierę pizza zaczyna robić dopiero w 1899
roku. Królowa Małgorzata, słysząc o niezwykłym daniu
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serwowanym przez Włocha Rafała Esposito, postanowiła go
odwiedzić i skosztować jego dzieła. Kucharz przygotował się
w sposób szczególny do jej wizyty i zaserwował jej specjalnie
przygotowaną na tę okazję pizzę w barwach włoskiej flagi.
Na pizzy znalazła się bazylia, czerwony pomidor oraz ser
mozzarella. Na cześć królowej nazwał ją Margarita – w dalszym ciągu jest to jedna z najbardziej popularnych rodzajów
pizzy.
Dzień dyplomaty
Czy można być dyplomatycznym
dyplomatą? Zastanówcie się nad tym
szczególnie 10 lutego podczas Dnia
Dyplomaty.
Pojęcie dyplomacja sięga czasów
starożytnej Grecji oraz Rzymu. Pierwsze wzmianki można dostrzec w Biblii,
kiedy to Saba przybywa do króla Izraela Salomona.
Monarchowie, wysyłając swych zaufanych ludzi do sąsiednich krajów, pragnęli załatwienia ważnych spraw, złagodzenia napięć, przypieczętowania umów.
Średniowiecze i czasy nowożytne to czas szczególny: w
Wenecji spisano pierwszy dyplomatyczny regulamin dla takich
mówców. Dało to początek praktyce stałych poselstw. Z biegiem lat Francja i Anglia dostrzegła znaczenie dyplomaty, który
stał się powiernikiem i jednym z bardziej zaufanych ludzi.
Polska zaczęła wysyłać poselstwa w XVI wieku. Po 1648
roku podejmowane misje dyplomatyczne pociągnęły za sobą
proceder prawny, zaczęto rzetelniej spisywać procedury, ceremoniały oraz pracę stałych misji za granicami kraju.
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XVIII/XIX wiek przynosi uściślenie pojęcia dyplomacja
– jako podejmowane przez dyplomatów reprezentowanie
danego kraju na arenie światowej, pozyskiwanie wsparcia
wojskowego oraz pomoc w zawieraniu umów. Dyplomaci
pracujący w ambasadach i konsulatach zajmują się również
pomocą dla obywateli swego kraju (przebywających w danym państwie).
Zdolności krasomówcze nadal są niezbędnym atrybutem potrzebnym do reprezentacji kraju.
Walentynki
Wspaniałe, ciepłe, należące do nietypowych świąt.
Zarazem jest to młode święto. Obchodzimy je 14 lutego. Żeby
wyznać miłość w subtelny sposób, trzeba być dyplomatą, jak
to się mówi – z najwyższej półki.
Kocham Cię bardzo i nie skrycie,
Kocham się mocno, na całe życie.
Kocham nie tylko w walentynki,
Bo jesteś częścią mojej rodzinki.

Anna Dragańska

Dziś są Walentynki!
Dla chłopca i dziewczynki!
Wszyscy sobie ślą serduszka,
a ja szepnę Ci do uszka:
Już o Tobie wiele wiem,
coraz bardziej lubię Cię!
Babcia Kazia
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Tłusty Czwartek
Od Sylwestra począwszy, czyli przez cały karnawał, trwają zabawy. Ale i ten okres zbliża się ku końcowi. Zresztą jest tak co roku. Nim nadejdzie czas Wielkiego Postu (40-dniowego postu przed świętem
Zmartwychwstania Pana Jezusa), mamy tydzień słodkości. Zaczynamy tradycyjnym Tłustym Czwartkiem. Kiedy to cała Polska, wszystkie polskie domy, pachną pączkami i chrustami.
Z przymrużeniem oka...
Pyszne są pączusie
z malinowym nadzieniem,
także z budyniem nawet
sobie cenię,
na te z malinami patrzę
kosym oczkiem,
a gdyby tak zrobić je z wędzonym boczkiem?
***
Góra pączków, za tą górą –
tłuste placki z konfiturą,
za plackami misa chrustu,
bo to dzisiaj są zapusty.
Czy wiesz, że...
Czwartek Tłusty – dniem rozpusty,
każdy zajada pączek tłusty.
Czy to jeden, czy to dwa,
a czasem – ile się da.
Ja Ci życzę dziś smacznego,
zjedz pączka chociażby jednego.
A do pączka smaczna kawa,
to dopiero jest zabawa!
Wszelkie diety dziś na boku,
Tłusty Czwartek jest raz w roku!
***
Był sobie mały, tłuściutki pączek.
Był okrąglutki i nie miał rączek.
Z wierzchu miał piękną, chrupiącą skórkę,
a w środku dziurkę na konfiturkę!

Zwyczaj zjadania pączków w tłusty czwartek obowiązuje od XVI wieku, ponieważ dawniej, jeszcze w czasach pogańskich, w Tłusty Czwartek jadło się potrawy słone, tłuste,
często ciężkostrawne. Gospodynie przygotowywały posiłki, a
wieczorem wszyscy zasiadali do stołów i spożywali jak najwięcej dań, aby wszystkim żyło się w szczęściu i dostatku.
Babcia Kazia
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Środa Popielcowa

Środa Popielcowa, nazywana również Popielcem lub
Wstępną Środą, w kalendarzu katolickim rozpoczyna 40dniowy okres Wielkiego Postu (nie wliczając niedziel). Tego
dnia kapłani posypują głowy wiernych popiołem na znak
kruchości życia i nieuchronnej śmierci. Jest to czas modlitwy,
postu i jałmużny.

ką Środę posypywane są głowy wiernych pochodzi z palm
poświęconych rok wcześniej w Niedzielę Palmową. Papież
Jan Paweł II ogłaszał
Popielec dniem modlitwy o pokój na świecie.
Sam zwyczaj posypywania głów popiołem
Czy wiesz, że...
jest dużo starszy niż
chrześcijaństwo, znany
Zwyczaj posypywania głów popiołem pojawił się już w był już w starożytności i wszędzie oznaczał symbol pokuty
VIII wieku, a trzy wieki później stał się obowiązującym zwy- i skruchy.
czajem dzięki papieżowi Urbanowi II. Popiół, którym w WielBabcia Kazia
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21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień
Dziedzictwa Językowego
Święto to powstało z inicjatywy UNESCO w 1999 roku,
upamiętniając śmierć studentów w Dhace. Zginęli oni w Bangladeszu w 1952 roku, broniąc swego języka, domagając się,
by język bengalski stał się urzędowym.

Inicjatywa ta ma na celu ochronę różnorodności językowej, tak by zachować jej kulturalne korzenie. Szacuje się, iż
na świecie w użyciu jest ponad 6,5 tysiąca języków. Jednak
scenariusz nie jest już tak różowy, optymiści prognozują, że
tylko połowa z nich przetrwa do końca XXI wieku.
Językoznawcy nie są w stanie podać dokładnej liczby
języków.
Do najbardziej znanych i uznanych za języki ojczyste zaliczamy pod względem użytkowników:
mandaryński (1170 mln),
angielski (1135 mln),
Wynika to z tego, iż po śmierci ostatnich ludzi z plemion
hiszpański (450 mln),
ginie ich język, który kultywowany był jedynie w mowie.
arabski (350 mln) – (wg danych UNESCO z 2008 r.)
Dbałość o kultywowanie tradycji krasomówczych potrafi dać
również odwrotny skutek – w Walii dzieci uczą się angielskiego i walijskiego – z tego ostatniego radzą sobie lepiej niż
rodzice.
Ginący język hebrajski dostępny dotąd w żydowskiej
liturgii przechodzi swoją drugą młodość. Powstanie państwa
Izrael przyczyniło się do całkowitego rozkwitu – zaczął dominować w szkołach, stając się nieoficjalnie urzędowym.
W 2012 roku w Polsce Narodowe Centrum Kultury i Rada
Języka Polskiego stworzyły kampanię „Ojczysty – dodaj do
ulubionych” mający podnosić świadomość Polaków, krzewienie polszczyzny na każdym kroku, nie zamienianie jej obco
brzmiącymi zwrotami. Od 21 lutego 2013 roku ruszyła kolejna kampania wspierana przez prof. Jerzego Bralczyka,
Henryka Sawka, Jacka Bryndala pod nazwą „Język polski jest
Do najbardziej zagrożonych wyginięciem języków należą:
ą–ę” – ma ona na celu zwrócenie uwagi na poprawną wyjęzyk aborygenów, afrykański, plemion Indyjskich z Anda- mowę znaków diakrytycznych i używanie charakterystyczmanów.
nych liter.
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Więc niech „Chrząszcz brzmi w trzcinie” – bo język polski z tego słynie!
A oto wiersz pełen szalonych rymów wymagających językowego mistrzostwa, by nie potykać się w trakcie czytania.
MOWA POLSKA
Od stuleci polska mowa
ma w zapasie różne słowa –
kto się ćwiczy w ich wymowie,
ten bez trudu je wypowie!
Nie wierzycie? Sprawdźcie sami,
powtarzając razem z nami:
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muszka, puszka i muszelki?
Po co miarka, tarka, rogi,
bierki, serki i pierogi?
Wszystko po to, aby z gracją
cieszyć się artykulacją,
bo kto ćwiczy się w wymowie,
znajdzie radość w każdym słowie!
Nie wierzycie? Sprawdźcie sami,
powtarzając razem z nami!
Małgorzata Strzałkowska
oprac. Barbara Tychanowic
Łamańce językowe...
Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, a
gdy morze nie pomoże, to pomoże może las.
Deszczyk pada, słonko świeci, Baba Jaga masło kleci.
Co ukleci, to zajada, myśląc, że to czekolada.
Leży Jerzy koło wieży i nie wierzy, że na wieży leży
gniazdo nietoperzy.
Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą.
Kręcąc mordą i rogami, gryzła trawę wraz z jaskrami.
Joanna Kulmowa

Skrajem parku rudy stworek
targa z górki spory worek,
w worku miarkę, tarkę, rogi,
bierki, serki i pierogi.
Nad rzeczułką nietoperze
taszczą paczkę poprzez perze,
w paczce kaszkę, ważkę, szelki,
muszkę, puszkę i muszelki
oraz miarkę, tarkę, rogi,
bierki, serki i pierogi.
Brzęczą pszczółki nad rzeczułką:
– Tu się trzeba puknąć w czółko!
Na cóż kaszka, ważka, szelki,
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Przygody Koziołka Matołka (ciąg dalszy z poprzednich nr)
Już gazety ogłaszają
Literami czerwonymi:
„Sławny kozioł, pan Matołek,
Dziś do naszej wrócił ziemi”.

I w tej chwili wśród zieleni
Jakieś miłe ujrzał miasto.

Świat jest śliczny! Więc Matołek
Kwiateczkami stroi rogi,
Potem beczy, woła, trąbi:
„Kaczki z drogi, gęsi z drogi!”

„Czas odpocząć!” – rzekł do siebie
I zakręcił nagle w lewo.
Wtem trach! bęc! ach! i bęc znowu!
Automobil wpadł na drzewo.
„Ej, Matołku, bądź ostrożny!”
Woła nań różyczka dzika,
Ale auto długą drogę
Jak makaron wciąż połyka.

Wtem Matołek zwietrzył zapach:
„Gdzieś tu blisko pieką ciasto!”
Pismo jest redagowane przez zespół „Kuriera Galicyjskiego”. Adres do korespondencji: Kurier Galicyjski – Polak Mały, Lwów 79013, skrytka pocztowa nr 1565, Львів 79013, абонентська скринька (a/c) № 1565, tel.:
0-038 (032) 2531520.
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Державною Реєстраційною Службою України 08.06.2012 р.
Świadectwo rejestracji: seria KW nr 18983-7773 R wydane przez Państwową

O, nieszczęście, o, rozpaczy!
Straszna się okropność stała,
Automobil się rozleciał,
Jedna trąba tylko cała.
Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz
Rejestracyjną Służbę Ukrainy 08.06.2012 r. założyciel
i wydawca: Mirosław Rowicki, засновник і видавець
М. М. Ровіцкі.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą za pośrednictwem Fundacji
Wolność i Demokracja.
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