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P O W I A T

W Cesarstwie Niemieckim dzieñ l stycznia by³ dniem Nowego Roku

od 1510 r., we Francji jest wiêtem od 1580 r., w Polsce - od 1630 r., w

Rosji - od 1700 r., a w Anglii - od 1790r.

Sk¹d siê wzi¹³ Sylwester?
W Polsce pierwszy miesi¹c na-

zwano styczniem, jako ¿e w nim sty-

kaj¹ siê stary i nowy rok. W kociele
katolickim natomiast, a¿ do VI wie-

ku, dzieñ 1 stycznia i jego wigilia ob-

chodzone by³y wy³¹cznie jako oktawa Bo¿ego Narodzenia.

Od VI w. obchodzono ten dzieñ

równie¿ jako wiêto Obrzezania Pañ-

skiego. Koció³ t³umaczy, dlaczego

Pan Jezus podda³ siê temu obrzêdo-

wi: dlatego, ¿e obrzezanie by³o zewnêtrznym znakiem przynale¿noci

do Ludu Bo¿ego, i po to, aby pokazaæ wiatu, ¿e wzi¹³ na siebie praw-

dziwe ludzkie cia³o.

Wigiliê Nowego Roku, popular-

nie zwan¹ Sylwestrem, a tak¿e zwi¹zane z tym dniem (noc¹) zabawy, ob-

chodzi siê w Europie od X wieku.

Wed³ug bowiem proroctwa Sybilli w

Zabawa Sylwestrowa to w³aci-

wie dla wielu niemal obowi¹zek.

roku tysiêcznym mia³ nast¹piæ ko-

niec wiata. W roku 999, kiedy pa-

Szykujemy siê do niej z nadziej¹,

pie¿em by³ Sylwester II, Rzym wraz

Roku i toast szampanem wzniesio-

Europy wpad³ w wielkie przera¿e-

rzeczywicie szczêcie przez nad-

ków jako kryzys milenijny. Po

¿e

radosne

powitanie

Nowego

z innymi krajami chrzecijañskiej

ny za pomylnoæ zapewni¹ nam

nie, okrelane póniej przez history-

chodz¹ce 365 dni. Nie zawsze jed-

pó³nocy totalne przera¿enie i rozpacz

nak Nowy Rok przypada³ na dzieñ

przemieni³o siê w jednej chwili w

1 stycznia, nie zawsze te¿ hucznie

wielk¹ radoæ. Ludnoæ wybieg³a

ciwnie  wszelkie swawole by³y za-

czono przy wietle pochodni, za

bawiono siê tej nocy. Wrêcz prze-

kazane!

COROCZNE POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
nej, monotonnej egzystencji. I co roku

Wszystko na tym wiecie, co ma

swój pocz¹tek ma te¿ i swój koniec.

nasze postanowienia, bywa, ¿e sp³y-

cz¹tek i koniec to taka ¿yciowa ka-

po kaczce. Tak siê bowiem sk³ada, ¿e

waj¹ po nas jak przys³owiowa woda

Nic bowiem nie trwa wiecznie. Po-

ruzela. Zjawisko jednych bawi¹ce,

droga do doskona³oci jest drog¹

zmuszaj¹ce do refleksji nad sob¹, w³a-

ków nasze d¹¿enia ku doskona³oci

przez mêkê. W wiêkszoci przypad-

drugich przera¿aj¹ce, innych za

maj¹ swój koniec jeszcze w pierw-

snym ¿yciem oraz up³ywaj¹cym, tak

szych miesi¹cach roku, a ich konse-

szybko, czasem.

Dopiero co by³y wiêta Bo¿ego

wielkimi krokami zbli¿a siê Nowy

tego jak postrzegaj¹ nas inni. Warun-

Nowy Rok radonie i bardzo hucz-

nia - w rodzinie, pracy, szkole, wród

Najlepiej te, których nie akceptuj¹ w

pewno nie bêdzie gorszy. Ciesz¹ siê

nas inni. Obiecujemy wiêc sobie, ¿e

nadziej¹, czekaj¹ na upragnione, wy-

zmienimy podejcie do ludzi, bêdzie-

marzone, wynione zmiany. Dla wielu

my milsi i bardziej otwarci, mo¿e na-

Nowy Rok to magiczny czas posta-

nowieñ. S¹ te¿

wet zaczniemy udzielaæ siê spo³ecz-

tacy, co przed posta-

nie.....

nowieniami bardzo siê broni¹. Ale czy

Wiele osób podejmuje na pocz¹t-

warto?

ku roku postanowienia dotycz¹ce

Postanowienie powstrzy-

samo jest w³anie pewnym
Kotarbiñski

wykoñczeni. Naturaln¹ kolej¹ rzeczy

42356 obywateli naszego kraju:

uniemo¿liwia nam udzia³ w zaplano-

Bêdê co niedziela chodzi³ do kocio-

lendarz od jego imienia nazwany ju-

stycznia dniem pokuty i postu jako

¿e data równonocy wiosennej (s³u-

dniu wyuzdanie. Równie niechlubn¹

liañskim. By³ on tak skonstruowany,

¿¹ca do obliczenia dnia Wielkanocy)

przesuwa³a siê stale o jeden dzieñ na

zadoæuczynienie za panuj¹ce w tym

opiniê mia³o obchodzone pod t¹ sam¹

data paryskie wiêto szalonych,

ka¿de 128 lat. Od 325 r. do XVI w.

bezskutecznie zakazywane przez

Sta³o siê to przyczyn¹ reformy, w

1435 r.

r. wprowadzono kalendarz gregoriañ-

bawy s¹ stosunkowo wie¿ej daty 

celu usuniêcia 10-dniowej ró¿nicy w

wszechni³ siê najpierw we W³oszech,

przesuniêcie to wynosi³o ju¿ 10 dni.

wyniku której 15 padziernika 1582

ski (od papie¿a Grzegorza XIII). W

dacie równonocy, po 4 padziernika

1582 r. nast¹pi³ bezporednio 15 pa-

dziernika 1582 r.

dok. ze str. 1

(Rumunia), Magdeburgu, Krakowie i
£ebie. To by³y bardzo owocne spotkania.

Spodziewam siê, ¿e przysz³y rok

bêdzie podobny, tzn. bardzo praco-

wity. Mam jednak nadziejê, ¿e wiê-

cej bêdzie w nim pozytywnych wydarzeñ.

Eryka i Antoni Ludwig (¯êdo-

wice): Tak naprawdê zdrowie mog³oby byæ lepsze, ale nie mo¿na narze-

synody, m.in. przez synod w Bale w
W Europie sylwestrowe bale i za-

to zwyczaj, który w XIX w. rozpo-

a stamt¹d powêdrowa³ dalej. W Pol-

sce urz¹dzano je wówczas jedynie w

miastach i to w najbogatszych domach. By³ to natomiast czas wró¿b.

³a.

zwan¹, siln¹ wol¹.

po k¹tach.

postanowienia id¹ w parze z tak

bie, ¿e zmienimy co w naszej nud-

Noworoczne wró¿by
W niektórych regionach pieczono ma³e chlebki i bu³eczki zwanych boch-

pogodzie i urodzaju w nadchodz¹cym roku.

Inne wró¿by dotyczy³y szczêcia w ¿yciu. Komu w Nowy Rok uda siê

zabraæ cudz¹ rzecz, bêdzie szczêliwy przez ca³y rok. Kto tego dnia wczenie

rano wstanie, ten przez ca³y rok ani razu nie zapi. Kto, wstaj¹c rano, dotknie

pod³ogi najpierw praw¹ nog¹, spotka go wiele dobrego, a kto lubi bawiæ siê
i weso³o spêdzaæ czas, niech l stycznia stara siê przebywaæ w jak najliczniej-

szym towarzystwie.

Przestanê baæ siê dentysty regularnie
Rzucê palenie.

Pogodzê siê z teciow¹.
Na koniec nie pozostaje mi nic

innego, ni¿ ¿yczyæ Wszystkim Czy-

telnikom, aby

postanowienia, jakie

podejmiecie u progu Nowego 2005

Roku by³y.... mo¿liwe do zrealizowania. A jeli siê komu nie powie-

***

Pieni¹dze te¿ s¹ do szczêcia potrzebne, a kto chce, aby siê go trzyma³y w

nowym roku - niech wrzuci do lnianego woreczka trochê brzêcz¹cych monet
i obiegnie pola dzwoni¹c t¹ sakiewk¹.

dzie, nie ma siê czym przejmowaæ 

za dwanacie miesiêcy jest przecie¿
nastêpny Nowy Rok.

***

Wszystkiego co najlepsze

Dziewczêta, jak zwykle, myl¹ o tym, kiedy i za kogo wyjd¹ za ma¿.

¿yczy Pañstwu

Nas³uchuj¹, z której strony pies zaszczeka - pewnie stamt¹d nadejdzie narze-

czony. Licz¹ ko³ki w p³ocie: wydam siê tego roku... nie wydam... Kiedy matka

Ma³gorzata £oskot -

pole je do drewutni po polana, wyci¹gaj¹ je dr¿¹c¹ rêk¹: z sêkiem - bêdzie w

tym roku wesele, g³adkie - jeszcze rok panieñstwa.

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Mija rok, nadchodzi rok
siê powodzi³o. Wielkie plany? Mo¿-

tem d³ugo sta³ nieczynny. Tak wiêc

bolesne, ale có¿ robiæ  syn pracuje

lizn¹³ siê na nastêpny rok remont

dze, by je zrealizowaæ. Pomys³ów

wymieniaæ na nowsze  ¿eby tylko

je¿d¿aæ. Cieszymy siê za to Oleñk¹,

2005 rok by³ lepszy ni¿ ten obecny,

stanie, gdy na przyk³ad zupe³nie nie-

od dwóch podstawowych rzeczy 

mieszka w Izbicku i staramy siê wi-

s z y.

rok czekamy z nadziej¹, ¿e bêdzie

El¿bieta i Joachim Burczek: W

na mieæ, ale te¿ potrzebne s¹ pieni¹mo¿na mieæ du¿o, ale co z nich zo-

spodziewanie wypadnie taka du¿a

inwestycja jak nowy piec? Z innych

wydatków, wczeniej zaplanowa-

nych, trzeba rezygnowaæ... Ale co tam

 trzeba siê cieszyæ tym, co siê ma.

Helga i Krzysztof Ralla (Otmi-

by³ to ca³kiem dobry okres. Chcieli-

wie jest najwa¿niejsze. I jeszcze ¿eby

dwanacie miesiêcy. To, co zaplano-

a o przykrych, nawet jeli siê zdarz¹,

zrobilimy. A plany na przysz³y rok

(dwie dziewczynki i ch³opiec) dobrze

Wyjdê z d³ugów do koñca czerwca

bêdê go odwiedza³a.

***

Pierwszego stycznia bacznie obserwowano te¿ pogodê i niebo, wró¿¹c o

ci¹gle w nim trzeba co odnawiaæ,

dzia³a³ sprawnie. Ale to ju¿ zale¿y
od pieniêdzy i od zdrowia.

Agnieszka i Jerzy Ludwig (Pio-

trówka): Cieszymy siê, ¿e ten rok

ju¿ mija! Zdrowie nie ca³kiem dopi-

walimy do zrobienia ko³o domu 
te¿ oczywicie mamy. I to inwestycyjne, bo przecie¿ jak siê ma stary

n a s z ¹ 3 , 5 - l e t n i ¹ wn u c z k ¹ , k t ó r a

dywaæ z ni¹ jak najczêciej. Na 2005

lepszy.

Halina i Piotr Goletz (Spórok):

Rok 2004 nie by³ najgorszy. Synek,
wo siê chowa  to najwa¿niejsze. M¹¿

du¿o, bo leki sporo kosztuj¹. Na na-

mamy, bo w naszym wieku trudno

który ma teraz 2,5 roku dobrze i zdro-

prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹, a
ja pracujê  wystarcza nam na skrom-

naszej kuchni. Chcia³oby siê, ¿eby ten

ale najwa¿niejsze  ¿eby nie by³ gor-

miarê dobry by³ to rok, oby kolejny

by³ taki sam! ¯yczymy sobie przede
wszystkim zdrowia  wszystkim

cz³onkom rodziny. A mê¿owi ¿yczy-

³abym ju¿ emerytury i tego, by by³

ze mn¹ stale. Jest po szeædziesi¹tce

- napracowa³ siê i czas, by odpocz¹³

w domu! Natomiast synowi, który

planowaæ. W domu te¿ raczej wiêk-

ne bie¿¹ce ¿ycie. Naprawdê nie mo-

mieszka jeszcze z nami ¿yczy³abym

przeprowadzaæ. Mieszkamy tu od

wprawdzie dokonaæ wszystkiego, co

two), teraz zaocznie robi studia po-

ny da siê przesun¹æ na póniej. Mo¿-

umowê ma podpisan¹ tylko na rok 

dziæ i nie trzeba siê tym specjalnie

wany w urzêdzie pracy. Bardzo by-

szych remontów nie zamierzamy

1978 r., wszystko wiêc robimy na

bie¿¹co. Na ile si³ starcza i pieniêdzy.

m³yn to zawsze jest tam co do robo-

Najwiêksz¹ nasz¹ bol¹czk¹ jest, ¿e

czas go uruchomilimy  ale przed-

dwa-trzy miesi¹ce. To dla rodziców

ty. Mamy go od 1990 roku  wów-

w Holandii i nie mo¿e czêsto przy-

sywa³o, a i pieniêdzy nie by³o za

stêpny rok konkretnych planów nie

jeszcze ¿eby dzieciom i wnukom

Przestanê wydawaæ pieni¹dze bez

opamiêtania.

klêt¹ si³ê, która pokona z³o, choroby i wszelkie niemoce.

ju¿ co z du¿ym wyprzedzeniem

ny siê zawsze wzajemnie rozumieli, i

Przeczytam w tym roku 20 ksi¹¿ek.

Postaram siê schudn¹æ do 80 kg.

Nie bêdê pi³ przed 17.00

tego roku.

bymy to samo móc powiedzieæ za

te¿, by wszyscy cz³onkowie rodzi-

Nie pozwolê, by szef rozstawia³ mnie

mowników na zdrowie i pomylnoæ. By³ wypiekany równie¿ gociniec dla

ce): W minionym roku nie by³o le;

nie warto d³ugo pamiêtaæ. Wa¿ne jest

Bêdê lepszym mê¿em dla mojej Basi.

wanych zajêciach. No có¿, nie zawsze

by³o podobnie, bo to w³anie zdro-

przyniós³ przyjemne niespodzianki,

Oto katalog przyk³adowych po-

laz³am na internetowych stronach

niæ nas i nasze ¿ycie na lepsze. Przez

kaæ na ¿aden dzieñ, który min¹³. W
Nowym Roku ¿yczymy sobie, by

¿e snucia prognoz i formu³owania

jest fakt, ¿e zmêczenie skutecznie

niaczkami, szczodrakami czy nowymi latami, którymi obdzielano do-

kuj¹cy Galiê i Hiszpaniê og³osili l

mnie. Prze³om Starego i Nowego

Roku to znakomita okazja do podsu-

Nadejcie nowego roku sk³ania

s¹siadów. Te wypieki w dzieñ Nowego Roku mia³y przekazaæ wszystkim za-

roku Juliusz Cezar wprowadzi³ ka-

szê siê, ¿e ta magia dopada nie tylko

stanowieñ noworocznych, jakie zna-

maskarady. Ale sylwestrowe szaleñ-

równie¿ roku prywatnego. W tym¿e

³ania, snucia marzeñ. Widzimy gdzie

w oddali wiate³ko w tunelu. Cie-

jednak niefortunnie sk³ada, ¿e zawsze

w porze zajêæ jestemy wyj¹tkowo

Od II w. p.n.e. dzieñ l stycznia

Wyznawcy Chrystusa zamiesz-

noworocznych jest silniejsza od rze-

czywistoci. Daje nam impuls do dzia-

¿yczeñ na przysz³oæ.

czasach) budzi³a niechêæ wród chrze-

ry, ¿e budzi³o to odrazê.

dzieje, ma wielkie b¹d malutkie pla-

ny. Nie rezygnujmy z nich. Grudnio-

wa magia corocznych postanowieñ

mowañ, rachunków sumienia, a tak-

komputera, kroju i szycia.... Tak siê

postanowieniem - Tadeusz

Przed nami kolejny Nowy Rok.

np. na kurs jêzyka obcego, obs³ugi

roku i ogólnie towarzysz¹ce mu we-

stwo przybra³o wkrótce takie rozmia-

nastêpnych. Czy zatem warto siê tak

tzw. rozwoju osobistego, intelektu-

alnego. Co to znaczy? Zapisuj¹ siê

mania siê od postanowieñ

nych papie¿y. Imieniem tego papie-

wyznacza³ pocz¹t ek rzymski ego

wstrzymuje mnie od podejmowania

bie z³e przyzwyczajenia i nawyki.

mieñ. Dlatego chcemy zmieniæ w so-

daj¹ sobie ¿yczenia. Wierz¹, ¿e bê-

o symbolice erotycznej, w póniej-

roku urzêdniczego, a od 46 r. p.n.e. -

we

dzie on lepszy od mijaj¹cego, a na

dzisiaj, ka¿dego pierwszego dnia no-

so³e zabawy, bale, korowody, uczty,

mam

wysilaæ?

boga Janusa  w³anie 1 stycznia.

cijan.

nich

Wielu z nas wi¹¿e z nim ró¿ne na-

pierwszy b³ogos³awieñstwa urbi et

¿a nazwany wiêc zosta³ ostatni dzieñ

z

s¹siadów - jest unikanie nieporozu-

Nie wtedy jednak, gdy w staro-

szych czasach (du¿o póniejszych

Wiele

nie, bawi¹ siê z przyjació³mi, sk³a-

ca³y okr¹g³y roczek obiecujemy so-

wego roku udzielane jest przez kolej-

nowieñ.

stety nie zrealizowanych, co nie po-

kiem bezkonfliktowego funkcjonowa-

lat. Na ca³ym wiecie ludzie witaj¹

papie¿ Sylwester II udzieli³ po raz

orbi - miastu i wiatu, które do

Wiem co o tym. Od lat, w³anie

w grudniu, u progu Nowego Roku wy-

zatem warto?

roczny cykl trwa ju¿ od ponad 2000

do podjêcia wyzwañ, które maj¹ zmie-

¿ytnym Rzymie obchodzono wiêto

Dumas/syn.

mylam najwiêcej osobistych posta-

tycz¹ bezporednio naszego ¿ycia i

ki, szykuje siê do odejcia. Ten co-

niej utrzymaæ  Aleksander

wdziêcznej pamiêci do dzisiaj.... Nie-

Postanowienia noworoczne do-

Rok. Stary za pakuje swoje manat-

Postanowienia s¹ niby wê-

gorze: ³atwo je z³owiæ, trud-

kwencj¹ jest nadszarpniêty portfel,

stracony czas i mizerne efekty. Czy

Narodzenia i ju¿ jest po nich. Teraz

t³umnie na ulice miast, piewano i tañ-

Uroczystoæ ta, bardzo ¿ywio³owa i

S T R Z E L E C K I

tak rzadko widujemy syna  raz na

¿emy narzekaæ. Nie uda³o siê nam

chcielimy, ale przecie¿ niektóre plana siê z takim obrotem sprawy pogo-

przejmowaæ. Tak w³anie prze-

pracy. Skoñczy³ studia (budownicdyplomowe i w tej chwili pracuje, ale

do marca. Wczeniej by³ zarejestromy chcieli, by dosta³ pewn¹ pracê...

