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NASZA PRASKA

„Uśmiech jest jak słońce, co spędza
chłód z ludzkiej twarzy”
Victor Hugo

Od redakcji:
W drugim numerze kwartalnika „Nasza Praska” poznamy niezwykłego artystę-rysownika, który urodził się bez rąk,
udamy się do Betlejem, miejsca, w którym narodził się Jezus. Dowiemy się co to takiego tężyczka oraz skąd wzięły się
kolędy i pastorałki. Niezwykłego wywiadu udzielina nam w bieżącym numerze Pani Janina. Poznamy właściwości
lecznicze imbiru, zobaczymy, co słychać na terapii zjęciowej a także dowiemy się co będzie się działo w naszym Domu
w najbliższych miesiącach.
Miłego czytania.
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AKTUALNOŚCI:
7 listopad 2018
Na Praskiej odbył się już XII z cyklu „Sztuka u Seniorów” wernisaż. Tym razem mieliśmy zaszczyt gościć wspaniałą
artystkę - malarkę Panią Joannę Monasterską. Pani Joanna uprawia malarstwo, rysunek, grafikę oraz kolaż. Jej prace
znajdują się między innymi w Anglii, Austrii, Chinach, USA, Niemczech, we Francji i oczywiście w Polsce.
7 listopada 2018
7 listopada miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie dla Seniorów z DPS przy ul. Praskiej. Zakończono prace
remontowe łazienki. To już kolejne zadanie, które zostało współfinansowane ze Środków Rady Dzielnicy VIII.
W uroczystym otwarciu nowo wyremontowanej łazienki wzięli udział m.in.: Pan Antoni Stawarz - przedstawiciel Rady
Dzielnicy VIII, Pani Dyrektor DPS - Beata Magiera.
13 listopada 2018.
Dziś w Domu na Praskiej uczciliśmy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. " A mury runą, runą, runą
i pogrzebią stary świat...", rozbrzmiewała pieśń Jacka Kaczmarskiego, jak i inne wzniosłe utwory patriotyczne
w wyśmienitym wykonaniu Pani Jagi Wrońskiej, towarzyszącego jej chóru "Łącznik" z Zespołu Szkół Łączności
w Krakowie oraz przy akompaniamencie Pani Moniki Bylicy.
15 listopada 2018.
W Jubileuszowym Roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości kolejny raz mogliśmy uczcić to wielkie
wydarzenie. Tym razem z koncertem patriotycznym przybyli do nas Uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6
w Krakowie.
22 listopada 2018.
Kolejny już raz zorganizowaliśmy w naszym Domu Dzień Kolejarza. W dniu dzisiejszym naszymi Gośćmi byli
przedstawiciele Przewozów Regionalnych, w osobie naczelnika działu oraz maszynisty, instruktora. Panowie
opowiadali o tym jak na przestrzeni dziesięcioleci zmieniała się kolej i o najnowszych zdobyczach techniki, które
obecnie funkcjonują w najnowszych pociągach
29 listopada 2018.
Andrzejki w stylu egipskim na Praskiej odbyły się z wielką pompą! Wielką zabawę rozpoczął spektakl pt.
” W Ramionach Kleopatry”, na który zaprosiła nas przybyła z Egiptu Mahida, oddając pokłon samemu Faraonowi
Ramzesowi I, który dostojnym krokiem wkroczył na ziemię Praską i zasiadł na czerwonym tronie. Kolejnym punktem
programu były: wspólny taniec egipski, konkurs na zabandażowanie mumii na czas oraz tradycyjne lanie wosku.
6 grudnia 2018.
W tym miłym dla każdego z nas dniu św. Mikołaj nie zapomniał o Mieszkańcach na Praskiej!!!! Zdyszany przybył wraz
ze swoim sympatycznym pomocnikiem do Kaplicy Domu, gdzie wręczył wszystkim obecnym Mikołajkowe prezenty.
Nie zapomniał również o tych, którzy nie mogli uczestniczyć w miłym spotkaniu i odwiedził chorych w ich pokojach.
14 grudnia 2018.
W dniu dzisiejszym w naszym Domu odbył się przepiękny koncert adwentowy pt. :"Przybądź Panie, bo czekamy"
w wykonaniu Pani Jagi Wrońskiej - artystki z Piwnicy Pod Baranami oraz chóru "Łącznik", młodzieży z Zespołu Szkół
Łączności w Krakowie.
18 grudnia 2018.
Grupa Teatralna Seniorów Krakowskiego Forum Kultury przy Integracyjnym Klubie Olsza pod kierunkiem Pani
Magdaleny przedstawiła dzisiaj naszym Mieszkańcom autorską komedię - wariację zainspirowaną "Ożenkiem"
Mikołaja Gogola.
19 grudnia 2018.
Kolejny już raz Mieszkańcy z naszego Domu złożyli świąteczną wizytę w Urzędzie Miasta Krakowa. Podczas
osobistego spotkania życzyli pogodnych, rodzinnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
Wiceprezydentowi Andrzejowi Kuligowi. Pan Prezydent z zaciekawieniem pytał o to jak toczy się życie w naszej
społeczności, interesował się wprowadzanymi zmianami oraz potrzebami Mieszkańców i pracowników DPS życząc
nam wszystkim wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy Rok.
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24 grudnia 2018.
Jak co roku w Wigilię na Praskiej odbyła się uroczysta Wieczerza, podczas której Mieszkańcy zasmakowali
tradycyjnych potraw wigilijnych oraz połamali się Opłatkiem. Świąteczne życzenia Mieszkańcom składali również:
Ksiądz Proboszcz oraz Wikary. Odświętnej i rodzinnej atmosferze towarzyszył za oknami utęskniony biały puch.
28 grudnia 2018.
W dniu dzisiejszym odbył się wspaniały Jubileusz naszej Mieszkanki - Pani Melani, która ukończyła 100 lat. Szanowną
Jubilatkę i towarzyszącą jej w tym pięknym dniu najbliższą rodzinę odwiedzili przedstawiciele i kierownicy m.in.
Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ZUS, którzy wręczyli Jubilatce kwiaty oraz życzyli kolejnych,
jeszcze piękniejszych Jubileuszy. Uroczystość uświetnił świąteczny koncert zespołu Apasjonata, który wraz
z zebranymi gośćmi odśpiewał naszej Jubilatce "Dwieście lat, dwieście lat, niech żyje żyje nam", po czym nasza
Seniorka zdmuchnęła świeczki ze swojego smakowitego tortu.
31 grudnia 2018.
"Płoną sztuczne ognie, płynie już muzyka, idzie Nowy Rok, Stary już umyka, więc wznieśmy puchary, tańczmy do
rana, niech los nam nie szczędzi kawioru i szampana". Z nadzieją i noworocznymi postanowieniami powitaliśmy
Nowy Rok na Praskiej :)
2 stycznia 2019.
Dziś na Praskiej odbył się Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Pani Pauliny Wójcik - solistki wraz z jej wybitnymi
uczennicami Amelią i Faustyną oraz przy akompaniamencie Pana Szymona. Usłyszeliśmy kolędy zarówno polskie jak
i zagraniczne, te znane i mniej znane.
4 stycznia 2019.
Podczas Mszy św. sprawowanej w intencji naszej Jubilatki-Pani Melani z racji jej 100 Urodzin, zgromadziliśmy się
wszyscy w tutejszej Kaplicy, dając wyraz szacunku i przyjaźni oraz życząc wszelkiej pomyślności!
7 stycznia 2019
Dziś na Praską zawitały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 62 w Krakowie, które zaprezentowały audycję o charakterze
patriotycznym. Z całego serca dziękujemy dzieciom za przybycie, zaangażowanie i umilenie czasu naszym Seniorom :)
9 stycznia 2019.
Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową czas rozstrzygnąć! Autorzy szopek - Mieszkańcy Domów
Pomocy Społecznej wykazali się w tym roku niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. Mogliśmy zobaczyć szopki
wykonane m.in. z piernika czy z własnoręcznie wypalanych motywów w sklejce, stajenki betlejemskie z tataraku,
leśnego mchu czy żołędzi. Wyróżnienie za najpiękniejszą szopkę otrzymali Twórcy z DPS przy ul. Krakowskiej.
21 stycznia 2019
W dniu dzisiejszym uczciliśmy Dzień Babci i Dziadka. Tematem spotkania były wspomnienia, którym początek dał
taniec pary naszych Mieszkańców przy poruszającym utworze. Następnym punktem programu był mini spektakl,
podczas którego przenieśliśmy się w rok 2018 i zaczęliśmy wspominać wydarzenia, które miały miejsce w naszym
Domu.
22 stycznia 2019
Morowa ekipa z Praskiej wybrała się się na kulig do Ojcowa. Za nami w stronę Jury Krakowsko - Częstochowskiej
podążali przyjaciele zza miedzy czyli ekipa z DPS z ul. Nowaczyńskiego. Na miejscu oprócz uśmiechniętych gospodarzy
z DPS w Ojcowie czekało ognisko, żeby każdy mógł się ogrzać i upiec kiełbaskę. W tym czasie kolejne grupki wsiadały
na sanie i udawały się na przejażdżkę po ścieżkach ojcowskiego parku.
30 stycznia 2019
W dniu dzisiejszym na Praskiej odbyły się spektakularne Jasełka w wykonaniu profesjonalnie przygotowanych
aktorów, którymi byli nasi Mieszkańcy oraz pracownicy. Niesamowite postaci, dialogi, sceneria, stroje, wspaniała
muzyka przeniosły nas do Betlejem, czasu, w którym narodził się Jezus. Dostojni Królowie, wesołe Anioły, Mędrcy,
Pasterze, Józef i Maryja, Bace, przebiegły Diabeł, Śmierć, Herod oraz jego piękna i marudząca Żona, wspaniale oddali
klimat niezwykłej bożonarodzeniowej nocy.
31 stycznia 2019
Dziś na praskiej scenie pojawiły się przedszkolaki z Przedszkola nr.41 przy ul. Babińskiego. Dzieci przedstawiły naszym
Mieszkańcom przepiękne Jasełka. Uwieńczeniem przedstawienia było wspólne kolędowanie dzieci i naszych
Seniorów.
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Mariusz Kędzierski – niepełnosprawny
artysta wrocławski.
Mariusz Kędzierski, prelegent II Kongresu Przyszłości rysuje fantastycznie, choć nie ma
rąk. Kiedy patrzy się na jego prace, w pierwszej chwili można pomylić je ze zdjęciami. Był
już za nie wielokrotnie nagradzany. Lubi wychodzić rysować na ulice, a wtedy dochodzi do
niezwykłych spotkań. Jest pierwszym Polakiem, który wystąpił z mową motywacyjną
w Azji.

„Żyjąc bez rąk. A gdybyś tak…”
„Chcę opowiedzieć moją historię i to, jak wygląda życie, kiedy jesteś pozbawiony jednego
z najważniejszych narzędzi w twoim ciele: rąk” - tłumaczy 25-letni rysownik Mariusz Kędzierski. W tym celu
zrealizował film, który ma motywować do "życia według własnych zasad".

Niezwykli ludzie
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Opublikowany na YouTube kilkuminutowy
film "A gdybyś tak..." pokazuje najpierw,
jak wyglądają codzienne czynności
człowieka z rękami. "W ten lub podobny
sposób mija ci dzień - mówi Kędzierski. "Teraz wyobraź sobie kolejny dzień.
Kolejny dzień, kiedy, tak jak ja, nie masz
rąk". Projekt pokazuje następnie, jak
rysownik przygotowuje śniadanie, ubiera
się, robi pompki i - przede wszystkim spełnia
marzenia:
podróżuje,
czy
motywuje innych. "Choć moje życie od
pierwszego dnia jest bardzo trudne,
postanowiłem nigdy się nie poddać.
Chociaż mało kto we mnie wierzył,

nauczyłem się żyć według własnych zasad.
Podróżować. Spełniać marzenia. Tworzyć "
- mówi w filmie Kędzierski.
Jego największą pasją jest rysowanie.
Tworzy realistyczne czarno-białe portrety.
„Urodziłem się niepełnosprawny. Mogłem
zamykać się w pokoju i cierpieć z tego
powodu. Ja się zamykałem i malowałem –
mówi. Teraz rysuję twarze znajomych.
Patrzę w ich oczy i gdy widzę coś
fascynującego, chcę to namalować. Łapię
emocje”.

Artysta udzielił wywiadu gazecie olsztyńskiej :
-„Jeszcze kilka lat temu nie sądziłem, że może być we mnie cokolwiek wyjątkowego. Bo co
wyjątkowego mogło być w chłopaku, który nie widział dla siebie żadnych szans, nie miał
pomysłu na siebie, nie był w stanie sobie nawet wyobrazić, że w życiu może go spotkać
cokolwiek dobrego”. To słowa, które kilka dni temu napisałeś na swoim profilu na
Facebooku. Czym różnisz się od tego chłopaka, którym byłeś kiedyś? Co się zmieniło
w twoim życiu?
- Wszystko! Czyli to, jak postrzegam sam siebie i szanse, które są przede mną. Poza tym
zmieniło się to, jak postrzegam swoją niepełnosprawność, która jest tu kluczową rzeczą,
ponieważ kiedyś myślałem, że jest ona moją największą przeszkodą. Dzisiaj uważam, że jest
to mój największy atut. Zmienił się więc po prostu mój sposób myślenia — można
powiedzieć, że uległ poprawie.

Niezwykli ludzie
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— W internecie krąży taki stary mem. Mężczyzna na obrazku mówi, że jest "jateistą",
ponieważ
nie
wierzy
w
siebie.
Ty
też
byłeś
takim
"jateistą"?
— (śmiech) W pewnym sensie tak.
— Jak wyglądał twój proces wychodzenia ze skorupy, w której się znajdowałeś?
— W tym procesie na pewno pomogło mi rysowanie. Początkowo, kiedy wrzucałem swoje
prace do internetu, niekoniecznie wrzucałem tam też swoje zdjęcia. Ludzie oceniali więc
moje prace przez pryzmat jakości i postępu, jaki robię, a nie przez pryzmat mojej
niepełnosprawności. To było bardzo pomoce w tym procesie, bo uświadomiło mi, że poza
fizycznością jest coś więcej — coś, co ja mogę dać i co może się podobać.
— Wcześniej w projekcie "Mariusz rysuje" wychodziłeś na ulice różnych miast w różnych
miejscach świata i tam rysowałeś portrety ludzi. Jakie były reakcje?
— Było zainteresowanie, chociaż często jest też tak, że kiedy gdzieś rysuję, to ludzie często
boją się podejść, bo myślą, że będą przeszkadzać. Podchodzą na chwilę, rzucą okiem
i uciekają (śmiech). To zabawne, bo jakbym nie chciał z nimi kontaktu, to po prostu bym nie
rysował na ulicy. Odbiór jest zawsze pozytywny. Ludzie podchodzą i rozmawiają ze mną,
często się podczas takich rozmów otwierają. I o to w tym wszystkim chodzi: żeby znaleźli
w tym coś, co być może da im trochę uśmiechu. Może nie rozwiąże ich problemów, ale da im
trochę nadziei.
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— Czy twoja niepełnosprawność i postawa ułatwiają innym otwieranie się w rozmowie
z tobą?— Nie wiem, czy to ma wpływ. To, że ludzie podchodzą i zaczynają się zwierzać — to
dzieje się samo. Być może wynika to z tego, że jestem autentyczny. Widzą we mnie
człowieka, który coś przeszedł i uważają, że znajdą we mnie zrozumienie.

— Jest jakaś historia, która szczególnie zapadła ci w pamięć?
— Tak naprawdę to takich historii są setki. Gdziekolwiek jestem, dzieje się coś wyjątkowego
i ciężko jest jakąś historię wyróżnić. Choć przytoczę tu jedną z takich bardziej popularnych.
Któregoś razu rysowałem we Wrocławiu na rynku. Pamiętam, że wtedy było sporo osób, bo
akurat odbywał się tam festiwal sztuki ulicznej. Tak jak mówiłem czasami ludzie wstydzą się
do mnie podejść, a wtedy wokół mnie uzbierało się dość duże kółko obserwatorów. To, co
pamiętam to to, że każdy się uśmiechał, ale pośród tych uśmiechniętych twarzy jedna była
zapłakana. Potem nagle mi zniknęła... Pobiegłem za tą osobą, udało mi się ją dogonić
i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, chwilę porozmawiać.
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Po jakimś czasie okazało się, że Martyna Wojciechowska napisała o mnie na swoim
Facebooku, a wtedy ta dziewczyna opisała tam tę sytuację. Napisała komentarz i wyjaśniło
się, że cierpiała wtedy na depresję i być może to spotkanie w jakiś sposób uratowało jej
życie. Mogłoby się wydawać, że to niby nic - w końcu na ulicach miast dużo jest artystów
i każdy z nich robi coś interesującego, a jednak okazuje się, że jest to pewnego rodzaju misja.
A to daje dodatkową wartość temu, co robię.
— Wiem, że ty także miałeś wyjątkowe spotkanie swoim życiu. W 2015 roku poznałeś
Nicka Vujicica. Jakie emocje ci wtedy towarzyszyły? I co powiedział ci Nick?
— Właściwie to ja dłużej gadałem (śmiech). Chciałem podzielić się z nim jak największą
ilością szczegółów ze swojego życia. Dałem mu jego portret, który narysowałem kiedyś
w trudnym dla mnie momencie życia. Podziękowałem mu za spotkanie i za to, że
w kryzysowych momentach jego postawa mi bardzo pomagała. To było dla mnie
niesamowite wzruszenie. Tego się nie da opisać.
— Podobnie jak Nick motywujesz ludzi ze sceny. Czy po zakończonym wystąpieniu masz
wrażenie, że ludzie reagują na ciebie tak samo, jak ty wtedy na Vujicica?
— Zdarza się tak. Ostatnio nawet trafił do mnie film ze wschodniego kongresu
gospodarczego z Białegostoku i tam można posłuchać, jakimi pięknymi słowami ludzie
opisywali swoje wrażenia po moim wystąpieniu. Choć nie wiem, czy mogę powiedzieć, że
ludzie na mnie aż tak reagują, ale wiem, że to daje im coś dobrego.
— Mam wrażenie, że coraz więcej osób nie wierzy w siebie i nie widzi możliwości, mimo
tego, że ma ich mnóstwo.
— Nie zajmuję się wiarą, ale swojego rodzaju duchowością. Skupiam się na tym, co
powoduje, że ludzie skupiają się na tym co jest fizyczne. Wszędzie obowiązuje pewien kanon
piękna mówiący o tym, jak ludzie powinni wyglądać i się ubierać, a jeśli ktoś się do niego nie
łapie, to automatycznie uważa, że jest gorszy. Myśli, że to co ma w środku nie ma już wtedy
znaczenia. A jest wręcz przeciwnie!

Niezwykli ludzie
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— Więc ty tym bardziej musiałeś mieć cięższy start. Mówimy o zwykłych kanonach piękna,
a tu w grę wchodzi jeszcze niepełnosprawność.

— Dokładnie. Ale spójrzmy na to, ilu ludzi robi sobie piercing i tatuaże, żeby się wyróżnić.
Chcą być jak najbardziej oryginalni. A ja się oryginalny już urodziłem (śmiech).
— W czerwcu wystąpisz na II Kongresie Przyszłości w Olsztynie. Opowiesz więcej o swoich
przeżyciach
czy
coś
innego
będzie
tematem
twojej
prelekcji?
— Opowiem o swoich doświadczeniach, ale w jaki sposób to zrobię, to na razie będzie moją
tajemnicą. Chcę, żeby to była petarda! Prelegentów kongresu jest wielu, a ja chciałabym,
żeby słuchacze zapamiętali mnie jak najlepiej.

Autor: Kinga Przewrocka

Źródło:http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22256725,zyjac-bez-rak-a-gdybys-tak-wroclawski-artysta-stworzyl.htmlhttp://gazetaolsztynska.pl/510825,Mariusz-KedzierskiLudzie-chca-byc-jak-najbardziej-oryginalni-A-ja-sie-oryginalny-juz-urodzilem-WYWIAD.html
https://www.google.com/search?q=mariusz+k%C4%99dzierski+obrazy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjE1cPS0tPfAhVBhywKHQuHClUQsAR6BAgEEAE&biw=1366&
bih=654

Niezwykli ludzie
12

Betlejem,
miasto w którym urodził się
Jezus.
Mimo że Betlejem jest niebogatym i trochę zaniedbanym miastem, turyści wychowani
w tradycji chrześcijańskiej nie wyobrażają sobie wyprawy do Ziemi Świętej bez wizyty
w miejscu narodzenia Jezusa.

Betlejem to niewielkie miasteczko na terenie Autonomii Palestyńskiej. Ze wszystkich stron
oddzielone jest wysokim murem, w którym są bramy graniczne kontrolowane przez
izraelską armię.
Osoby przechodzące tędy są kontrolowane
przez służby. Sprawdzany jest paszport
i bagaż. Grupy turystyczne tego nie
odczuwają, bo inna jest procedura.

Czasami granica może być zamknięta,
ale nam się udało przekraczać ją
bezproblemowo. Granicę ustanowiono
w 1995 roku.

Niezwykłe miejsca
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Betlejem w języku hebrajskim znaczy „dom
chleba”. W starożytności miasto nosiło
nazwę Efrata. W wielu opisach biblijnych
przedstawiane
jest
jako
miejsce
spokojnego życia pasterzy. Betlejem nigdy
nie było dużym miastem, prawdopodobnie

dlatego, że brakowało źródeł z wodą pitną.
Ulokowane jest na kilku wzgórzach na
Pustyni Judzkiej. Mieszkańcy zajmują się
rolnictwem, hodowlą, uprawą winnic,
drzew figowych i oliwek. Spore źródło
dochodów to turystyka religijna.

Gdzie urodził się Jezus Chrystus? W grocie skalnej czy w stajence?
Kto i po co przyszedł do nowo narodzonego Zbawiciela?
A gdyby Chrystus narodził się dzisiaj, to kto by Go odwiedził?
Ksiądz Mariusz Rosik opowiada o tradycji,
symbolach i legendach związanych
z najbardziej tajemniczym narodzeniem
dziecka.
„Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w
żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w
stajni, w ubóstwie i chłodzie“ - taki obraz
narodzin Jezusa Chrystusa znamy z jednej
z kolęd. Jednak badacze są coraz bardziej
pewni, że Zbawiciel nie urodził się w
stajence, lecz w grocie skalnej w Betlejem.
Tu znajduje się grób Racheli, umiłowanej
żony Jakuba. Tu narodził się i wypasał
owce Dawid, wezwany później na króla
Judy. O tym mieście prorokował Micheasz.
Tu wreszcie zawitali przybywający z Galilei
Maryja z Józefem - opowiada ks. Mariusz
Rosik, wykładowca Papieskiego Wydziału
Teologicznego i Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Ksiądz Mariusz Rosik zajmuje się teologią
Nowego Testamentu i starożytną historią
Żydów. Interesuje się relacjami judaizmu i
chrześcijaństwa w czasach narodzin
Kościoła. Ks. Rosik mógłby godzinami
opowiadać o Betlejemskej Bazylice
Narodzenia Chrystusa, zbudowanej wokół
skalnej groty, w której według tradycji
narodził się Jezus. Sam był tam
wielokrotnie.

Do bazyliki prowadziły niegdyś trzy bramy.
- Dwie z nich są dziś zamurowane. Ta, która
pozostała, zwana jest Bramą Pokory i liczy
zaledwie 120 cm wysokości. Wchodząc
przez nią, trzeba się pochylić i przez to
naśladować Chrystusa, który uniżył
samego siebie i stał się człowiekiem. Mniej
teologiczne wyjaśnienie głosi, że brama
jest tak niska, by działająca tu swego czasu
konna policja turecka miała utrudniony
wstęp do wnętrza - opowiada kapłan.
Kaplicą Żłóbka opiekują się franciszkanie.
Ołtarz poświęcono postaciom Trzech Króli.
Na pochodzącej z IV stulecia Chrzcielnicy
widnieje napis: "Ku pamięci, odpoczynkowi
i odpuszczeniu grzechów tych, których
imiona zna Pan". - Starożytna legenda
rodem z krainy baśni podaje, że niegdyś
stała w tym miejscu studnia, do której
wpadła betlejemska gwiazda po tym, jak
przyprowadziła trzech mędrców na
miejsce narodzin Zbawiciela - opowiada ks.
Mariusz.
Największą
uroczystością
celebrowaną w Bazylice Narodzenia jest
doroczna pasterka.

Niezwykłe miejsca
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„Anioł pasterzom mówił, Chrystus wam się narodził“
To nie królowie, ale pasterze byli pierwsi u
nowo narodzonego Zbawiciela. Wioska
Bait Sahur, zamieszkana w większości przez
ludność chrześcijańską, oddalona jest
zaledwie 3 km od Betlejem. To tu tradycja
umieszcza pole, na którym pasterze mieli
usłyszeć głos anioła. W tym miejscu
zbudowano
kościół
na
bazie
dziesięciokąta. Ma kształt beduińskiego

namiotu i upamiętnia pokłon pasterzy
przed nowo narodzonym Jezusem.
Wezwanie sanktuarium brzmi: "Gloria in
excelsis Deo!" ("Chwała na wysokości
Bogu!") i nawiązuje do anielskich śpiewów,
które rozbrzmiały w chwili wizyty pasterzy
przy żłóbku Zbawiciela.

„Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie“
Gdy pozbywamy się tej legendarnej
otoczki, staje się jasne, że ewangelista
Mateusz, który relacjonuje ten epizod
narodzin Chrystusa, zamierzał podkreślić
królewską godność Jezusa - tłumaczy ks.
Mariusz Rosik. Według niego niektóre
terminy i zwroty wzięte są przez
ewangelistę wprost z ceremoniału
dworskiego. Wędrowcy określani są
terminem "magoi", tłumaczonym jako

"magowie". - Niektórzy chcieli widzieć
w wędrowcach właśnie astronomów czy
astrologów. Niebagatelną rolę w zrodzeniu
się takiego przekonania ma też motyw
gwiazdy. W końcu wędrowcy posuwają się
szlakiem wyznaczonym przez gwiazdę mówi
kapłan.
Popularnie
Święto
Objawienia Pańskiego nazywamy Świętem
Trzech Króli, choć tak naprawdę nie wiemy,
czy trzej wędrowcy królami byli.

Niezwykłe miejsca
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W Mateuszowym tekście nie ma mowy o
tym, że wędrowcy byli obdarzeni
godnością królewską. Takie przekonanie
zrodziło się przypuszczalnie pod wpływem
wzmianki w jednym z psalmów, iż przed
Mesjaszem pokłon złożą pogańscy
królowie - tłumaczy. I zaznacza, że termin
proskynesis, oznaczający pokłon do ziemi,
często wskazywał na pokłon, jakiego
dokonywano w obecności króla. Być może

cała poświata "królewskości" opowiadania
nadała wędrowcom godność królewską.
Przysłużyć się miały temu także złożone
dary - złoto wskazywać miało na godność
króla - dodaje kapłan. Kim więc byli
tajemniczy przybysze? Ks. Rosik uważa, że
pewni możemy być tylko jednego: byli
wędrowcami, którzy odbyli długą drogę
z krain położonych na wschód od
Palestyny, by oddać pokłon Jezusowi.

Niezwykłe miejsca
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„Trzej królowie podarunki oddają…“
To niejedyna niewiadoma związana z
wędrowcami. Legendą jest również ich
liczba. - Wystarczy zapytać dzieci na
katechezie, ilu było wędrowców, a niemal
natychmiast wymienią trzech. Ciekawe
jednak, że Mateusz wcale nie podaje ich
liczby. Nie mówi, że było ich trzech ani
dwóch, ani pięciu. W ewangelii nie ma o
tym mowy - podkreśla kapłan. Jak mówi,
tradycyjne przekonanie, że wędrowców
było trzech, zrodziło się z faktu, iż Mateusz
opisuje trzy dary złożone przed Jezusem:
złoto, kadzidło i mirrę.
Złoto jest symbolem króla, kadzidło i mirra,
jako żywica drzew Libanu, Arabii, Indii czy
Somalii, były niezwykle kosztowne. Przed

Królem wszechświata zostały więc złożone
najcenniejsze skarby starożytnego świata.
Imiona Kacpra, Melchiora i Baltazara także
są legendarne.
Któż ich nie zna? Mateusz jednak nie
wspomina żadnego z nich. One również są
wytworem
wczesnochrześcijańskiej
tradycji. Ikonografia przedstawia trzy
postaci, którym nadano takie imiona:
mężczyznę młodego, dojrzałego i starca.
Występują oni w strojach Azjaty,
Europejczyka i mieszkańca Afryki. W ten
sposób cały znany starożytnym świat
pogański oddaje hołd Jezusowi Królowi tłumaczy symbolikę ks. Rosik.

„Nowo narodzonemu wół i osioł się kłaniają“
Józef i Maryja podróżowali zapewne na
osiołku. - Ewangeliczna wzmianka o wole i
ośle odsyła nas do Księgi Proroka Izajasza.
Już na początku swej księgi prorok mówi
tak: "Wół rozpoznaje swego pana, a osioł
żłób swego właściciela; Izrael na niczym się
nie zna". Ten wyrzut skierowany pod

adresem
Izraela
został
odczytany
w pierwotnym Kościele jednoznacznie:
Izrael nie rozpoznał w Jezusie Mesjasza,
choć nawet zwierzęta były w stanie to
uczynić
wyjaśnia
wykładowca
Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu.

A gdyby Chrystus narodził się dzisiaj, to kto by Go odwiedził?
Jeśli Jezus narodziłby się dziś w Betlejem,
to paradoksalnie najbliżej mieliby do Niego
muzułmanie, bo miasto jest dziś jednym z
ważniejszych
ośrodków
kultury
palestyńskiej w Ziemi Świętej - mówi ks.
Mariusz Rosik. Król dla całego świata, nie
tylko dla narodu wybranego Ksiądz Rosik
uważa, że pokłon wędrowców ze Wschodu
przed Jezusem jest ogłoszeniem - za
pośrednictwem gwiazdy - narodzenia Króla
dla całego świata, nie tylko członków
narodu wybranego.
Zgodnie z przepowiedniami zawartymi w
Księdze Liczb, Mesjasz będzie królem

panującym nad Izraelem i innymi
narodami. Król Izraela został jednak
odrzucony przez swój lud, gdy nie przyjęto
w gospodzie Maryi i Józefa. Oto orędzie
epizodu: nowo narodzony Jezus jest
Królem nie tylko dla Żydów, ale dla całego
świata.
Trzej królowie, mędrcy - według tradycji
chrześcijańskiej osoby, które miały
podążać za Gwiazdą Betlejemską, przybyć
do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa
i przekazać mu dary. Królowie uznawani są
za świętych w katolicyzmie, prawosławiu
oraz w starożytnych Kościołach Wschodu.

Autor: Kinga Przewrocka
Zródło:http://www.krajoznawcy.info.pl/izrael-betlejem-56190;https://gazetawroclawska.pl/jezus-nie-urodzil-sie-w-stajence-tradycja-symbole-i-legendy-bozegonarodzenia/ar/3695572/3;https://www.google.pl/search?q=betlejem+zdj%C4%99cia&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiktMncg_rfAhVDWiwKHTk2ASYQsAR6BAgFEAE
&biw=1228&bih=580#imgrc=4WdmgEdgmx5amM:
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Tężyczka
Co to takiego?

Mrowienie i drętwienie kończyn oraz
twarzy, sztywność i skurcze mięśni –
objawy często są uznawane za normę w
starszym wieku, jednak przyczyną może
być tężyczka. Czym jest tężyczka, jak się
objawia i jak wygląda leczenie?
Tężyczka to objaw, charakteryzujący się
niekontrolowanymi, często bolesnymi
skurczami lub drżeniami mięśni oraz
nieprzyjemnymi mrowieniami (zwanymi
parastezjami), które mogą trwać różnie
długo. Wystąpienie tężyczki związane jest

ze zwiększoną szybkością przekazywania
sygnałów pomiędzy nerwami a mięśniami,
tzw. nadmierną pobudliwością nerwowomięśniową. Pierwiastkiem, który bierze
istotny udział w procesach przekazywania
impulsów nerwowo-mięśniowych jest
wapń. Dlatego właśnie zmniejszenie
stężenia wapnia we krwi (hipokalcemia),
któremu często towarzyszy zmniejszenie
stężenia magnezu (hipomagnezemia)
i potasu (hipokaliemia), prowadzą do
występowania tężyczki.

Zdrowie
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Wyróżnia się dwa rodzaje tężyczki:
Tężyczka jawna to stan, który cechuje wzmożona pobudliwość nerwowo-mięśniowa przy
współistniejących zaburzeniach hormonalnych. Najczęstszymi przyczynami prowadzącymi do
wystąpienia tężyczki jawnej są: uszkodzenie przytarczyc w czasie zabiegów operacyjnych na
szyi (np. po operacji tarczycy), radioterapia okolic szyi, procesy chorobowe prowadzące do
destrukcji przytarczyc oraz inne choroby, w których przebiegu dochodzi do zmniejszenia
stężenia wapnia we krwi (ostre zapalenie trzustki, zespół upośledzonego wchłaniania wapnia
w jelitach, znaczny niedobór witaminy D). Ponadto do hipokalcemii może dojść w przypadku
stanów przebiegających z wyniszczeniem (choroba nowotworowa, alkoholizm),
niewystarczającej podaży wapnia z posiłkami oraz jego zwiększonego wydalania z moczem
(np. u osób stosujących niektóre leki moczopędne)
Tężyczka utajona – jej objawy nie są typowe, mogą wystąpić także przy prawidłowym
stężeniu wapnia we krwi i być związane z niedoborem magnezu i potasu. W tężyczce
utajonej, w wyniku zaburzeń elektrolitowych istnieje gotowość do wystąpienia objawu – np.
skurczu mięśnia, ale musi zadziałać bodziec, który go wywoła. Często jest nim zwiększenie pH
w organizmie – zasadowica (alkaloza) oddechowa, spowodowana szybkim i głębokim
oddychaniem (hiperwentylacją). Do hiperwentylacji dochodzi w sytuacjach stresowych,
napadach lękowych w przebiegu nerwic lub atakach paniki. Dla tężyczki utajonej
charakterystyczne jest występowanie pewnych objawów neurologicznych – patrz niżej.

Jak się objawia tężyczka?
Pierwszym objawem tężyczki jest uczucie
mięśni wokół ust, tzw. usta karpia), klatkę
mrowienia, głównie w opuszkach palców
piersiową oraz nogi.Mogą także wystąpić:
rąk i wokół ust. Następnie występują
światłowstręt, podwójne widzenie, skurcz
bolesne skurcze mięśniowe. Rozpoczynają
mięśni krtani, skurcz oskrzeli, ból w klatce
się od rąk (tzw. ręka położnika –
piersiowej, kołatanie serca, migrena,
maksymalne zgięcie wszystkich stawów 4.
utrata przytomności (co można pomylić
i 5. palca, przy jednoczesnym wyproście
z padaczką). Pomiędzy napadami tężyczki
kciuka, palca wskazującego i środkowego).
jawnej chorzy mogą skarżyć się na
Następnie przechodzą na przedramiona,
zaburzenia pamięci i ogólne osłabienie.
ramiona, twarz (skurcz powiek, skurcz
Tężyczkę utajoną wykrywa się zazwyczaj przypadkowo u osób na pozór zdrowych, lub też
podających skargi na bardzo nietypowe dolegliwości ze strony różnych narządów
i układów. Nie ma objawów, które jednoznacznie wskazują na tężyczkę utajoną.
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Oznaki sugerujące chorobę to: objaw
Chwostka (gwałtowne skurcze mięśni
mimicznych
twarzy
po
uderzeniu
młoteczkiem neurologicznym w okolicę
policzka, ok. 2 cm od płatka ucha –
w brzeg mięśnia żwacza), objaw Trousseau
(polega na przykurczu palców dłoni oraz

ich ustawieniu w postaci tzw. ręki
położnika,
po
wygenerowaniu
niedokrwienia np. poprzez uciśnięcie
ramienia mankietem do mierzenia
ciśnienia tętniczego), wzmożone napięcie
nerwowe, bóle brzucha, wzdęcia.

Co robić w razie wystąpienia tężyczki?
W przebiegu napadu tężyczki może dojść
do skurczu mięśni krtani, co prowadzi do
zaburzeń oddychania. Jest to stan
wymagający natychmiastowej pomocy
lekarskiej. Wskazane jest wezwanie

pogotowia ratunkowego lub pilne
zgłoszenie się na najbliższy Szpitalny
Oddział Ratunkowy.

Ponadto pilne wezwanie zespołu pogotowia ratunkowego wskazane jest, jeśli tężyczce towarzyszą
następujące objawy: zaburzenia świadomości, utrata napięcia mięśniowego, niedowłady, drgawki,
silny ból głowy, zaburzenia mowy, nagła utrata pamięci.

Jeżeli mrowienia, okresowe skurcze
mięśniowe lub objawy sugerujące
tężyczkę utajoną występują od dłuższego
czasu wskazane jest zgłoszenie się do
lekarza POZ, który po zebraniu wywiadu
i zbadaniu
pacjenta
zdecyduje
o konieczności
wykonania
badań
laboratoryjnych, w tym oznaczenia we
krwi
stężenia
wapnia,
wapnia

zjonizowanego, magnezu, potasu, sodu,
oraz wydalania wapnia z moczem. W razie
stwierdzenia
nieprawidłowościi
wysunięcia podejrzenia tężyczki lekarz
skieruje pacjenta na dalszą diagnostykę
specjalistyczną do endokrynologa i/lub
neurologa.
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Jak lekarz stawia diagnozę tężyczki?
Niezwykle istotnym elementem w diagnostyce tężyczki jest wywiad. Dlatego w trakcie
rozmowy z lekarzem warto sprecyzować.
o
o
o
o
o
o

Od jak dawna występują objawy?
Jakie jest ich nasilenie?
Jakie części ciała obejmują?
Czy nawracają? W jakich okolicznościach?
Czy występują jakieś inne objawy towarzyszące?
Jakie leki pacjent stosuje na stałe?

Do elementów badania lekarskiego należy także ocena neurologiczna.

Jakie są sposoby leczenia tężyczki?
Celem leczenia pacjenta z tężyczką jest
zwiększenie stężenia wapnia w surowicy
krwi i jego utrzymanie na stałym poziomie,
aby zapobiec wystąpieniu objawów
ostrych oraz rozwojowi przewlekłych
powikłań. Jeżeli współistnieje zmniejszone
stężenie magnezu i potasu, dołącza się
odpowiednie preparaty. W przypadku
stwierdzonego niedoboru witaminy D,
częstego w populacji, zaleca się jej

suplementację,
zwłaszcza
w okresie
jesienno-zimowym.
U
pacjentów
z objawami tężyczki w przebiegu
niedoczynności przytarczyc, zaleca się
przewlekłe
leczenie
doustnymi
preparatami wapnia i witaminy D.
U pacjentów z tężyczką utajoną dobre
efekty daje stosowanie doustnego
preparatu magnezu, a także opieka
psychologa.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie tężyczki?
Wyleczenie jest zależne od przyczyny
tężyczki. Jeżeli mamy do czynienia ze
zmniejszonym
stężeniem
wapnia
spowodowanym stosowaniem leków (np.
moczopędnych), po modyfikacji leczenia
możliwe jest ustąpienie objawów. Także
u większości pacjentów z hipokalcemią

w przebiegu niedoczynności przytarczyc,
możliwe jest normalne funkcjonowanie,
jeżeli
będą
stosować
leczenie
suplementacyjne
zgodnie
z sugestią
lekarza,
odpowiednią
dietę
oraz
wykonywać zalecane badania kontrolne.

Zdrowie
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Co trzeba robić po zakończeniu leczenia tężyczki?
Po opanowaniu objawów tężyczkowych
zaleca się stosowanie suplementacji
preparatów wapnia i/lub magnezu oraz
witaminy D pod nadzorem lekarza oraz
okresowe wykonywanie zalecanych badań

kontrolnych.
Ponadto,
zaleca
się
stosowanie odpowiedniej diety, która
zapewni organizmowi właściwą podaż
wapnia.

Lista produktów bogatych w wapń:
o
o
o
o
o
o
o

mleko pełne w proszku oraz zagęszczone niesłodzone
sery dojrzewające podpuszczkowe: tylżycki, gouda, edamski
ser twarogowo-owczy, czyli bryndza
szprot wędzony, łosoś (ryby morskie zawierają dużo fosforu, więc mimo ich
wartości odżywczych należy je spożywać w umiarkowanych ilościach)
soja, żółtka jaj
orzeszki ziemne, orzechy włoskie, laskowe, pistacjowe, nasiona słonecznika, mak
brokuły, szpinak, fasola, buraki, zielona pietruszka, rzeżucha.

Osoby z tężyczką spowodowaną niedoborem wapnia powinny unikać produktów bogatych w fosforany, które
wiążą wapń, czyniąc go słabo dostępnym dla procesów metabolicznych. Należą do nich: produkty przetworzone
(zwłaszcza konserwowane), napoje (w tym bogate w fosfor soki tropikalne, coca-cola), suche wędliny itp.

Co robić, aby uniknąć wystąpienia tężyczki?
Nie mamy wpływu na zapobieganie
niedoczynności przytarczyc. Jednakże
przed planowaną operacją w obrębie szyi
(np. usunięcia tarczycy) warto zgłosić się
do ośrodka, który jest wyspecjalizowany
w tego typu zabiegach, co wiąże się ze
zmniejszeniem wystąpienia powikłań pod
postacią usunięcia przytarczyc. Warto też
stosować dietę bogatą w wapń (patrz

wyżej) oraz unikać leków mogących
wpływać na zwiększone wydalanie wapnia
z moczem.
U pacjentów z tężyczką utajoną niezwykle
pomocna
w uniknięciu
nawrotów
przykrych objawów jest stała opieka
psychologiczna.

Autor: Kinga Przewrocka
Źródło:https://www.mp.pl/pacjent/endokrynologia/choroby/168868,tezyczka;
https://www.google.pl/search?q=wizyta+seniora+u+lekarza+zdj%C4%99cia&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwipnsO4sIPgAhXHh6YKHVIZBi8QsAR6BAgEEAE&biw=1366&bih=
651#imgrc=H2Oi1hDBzE5gOM:

Zdrowie
22

Skąd się wzięły kolędy, pastorałki i jasełka?

Źródła kolędy tkwią w pogańskiej tradycji
noworocznych obrzędów wzajemnego
odwiedzania się. Odwiedzinom tym
towarzyszyła pieśń o charakterze życzenia,
powinszowania. Wiąże się to również z
tradycją rzymską. Rzymianie bowiem,
pierwszy dzień każdego miesiąca nazywali
- calendae. Natomiast od momentu
wprowadzenia
przez
Cezara
tzw.
kalendarza
juliańskiego
kalendy
styczniowe rozpoczynały Nowy Rok.
Początkowo więc kolęda oznaczała
upominek darowany na Nowy Rok.

Dopiero obyczajowość kościelna nadała
kolędzie nowe znaczenie.
Określano
tym
terminem
daninę,
pobieraną
od
parafian
przez
duchowieństwo w okresie Bożego
Narodzenia. Natomiast nazwa kolęda na
określenie pieśni bożonarodzeniowych
pojawia się dopiero w połowie XVI w.
Wcześniej stosowano nazwy: piosnka,
pieśń, rotuła. Najstarsze ze znanych
polskich kolęd powstały w pierwszej
połowie XV w. Są to jednak tłumaczenia
lub przeróbki tekstów łacińskich i czeskich.
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Najstarsza polska kolęda
Okazuje się, że za najstarszą znaną polską
kolędę uznaje się utwór zatytułowany:
„Zdrow bądź, królu anielski”. Jej tekst
został zapisany w kazaniu Jana Szczekny,
późniejszego mnicha cysterskiego i
spowiednika królowej Jadwigi, a miało to
miejsce w 1424 roku.

To najprawdopodobniej przekład pieśni
z języka czeskiego lub łacińskiego. Co
ciekawe, tekst oryginalny nie ma zapisu
nutowego. Polską wersję utworu odnalazł
w XIX w. Aleksander Brückner w rękopisie
Biblioteki Załuskich w Petersburgu.

„Zdrów bądź, krolu anielski”
Zdrow bądź, krolu anielski
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajiste Bog skryty,
W święte czyste ciało wlity.
Zdrow bądź, Stworzycielu
Wszego stworzenia,
Narodziłś się w ucirpienie
Prze swego luda zawinienia.
Zdrow bądź, Panie, ot Panny
Jenżś się narodził za ny.
Zdrow bądź, Jesu Kryste, krolu,
Racz przyjęci naszę chwałę.
Racz daci dobre skonanie
Prze twej matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie krolowali.
Amen
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Istotnym źródłem kolędotwórczym był rozwój form widowiskowych, czyli tzw. dialogów na
Boże Narodzenie oraz misteriów bożonarodzeniowych. Tradycję widowisk wyobrażających
scenę narodzin w Betlejem zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu, organizując po raz
pierwszy takie przedstawienie we Włoszech w 1223 r.
W Polsce tradycja jasełek przyjęła się stosunkowo wcześnie. Do dziś zachowały się jeszcze
dwie figurki jasełkowe z XIV w. (Matka Boża i św. Józef) z klasztoru klarysek krakowskich.
Udział pieśni kolędowej potwierdza również klasztorna odmiana jasełek, praktykowana
w średniowieczu w klasztorach franciszkańskich, tzw. kołysanie kolebki Jezuska.

Wiara
25

Ponowna popularyzacja przedstawień
bożonarodzeniowych w Polsce następuje
w okresie renesansu. Dużą rolę w tym
procesie odegrał zakon jezuitów. To
właśnie jego członkowie odgrywali
wspomniane wcześniej tzw. dialogi, na
Boże Narodzenie, np. O narodzeniu
Chrystusa i pasterzach lub Dialog pasterzy.
Występy odbywały się w kościele lub w
kolegiach. Miały więc charakter religijny
bądź szkolny. Pierwsze z nich odgrywano
po polsku, przeznaczając je poniekąd dla
szerszej publiczności tj. dla ludu.
Natomiast dialogi o charakterze szkolnym
odgrywano po łacinie, przeznaczając je
tym samym dla dostojników i wybranych
gości, czyli tzw. elity.
Tradycje jezuickie rozszerzyła Akademia
Krakowska. Studenci wraz z profesorami
również zaczęli wystawiać dialogi na Boże
Narodzenie.
Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż
inscenizacje z okazji narodzenia Jezusa

zajmowały specjalne miejsce w szkołach
różnowierczych,
np.
gimnazjach
luterańskich.
Trudno
przypisywać
komukolwiek
autorstwo
pastorałek
i
kolęd.
W przeważającej mierze mamy bowiem do
czynienia z twórczością anonimową. Pieśni
te wpisały się na stałe w polskie realia
obyczajowe. Weszły one do kultury
ludowej i w postaci tzw. jasełek
kolędniczych oraz tekstów kukiełkowych,
przetrwały po dzień dzisiejszy. Jasełka czy
szopki
charakteryzuje
uniwersalność
sceniczna. Można odgrywać je zarówno
w kościele, teatrze, jak i w zwykłym domu,
na ograniczonej powierzchni.
Niestety w czasach współczesnych
zwyczaj kolędników odwiedzających domy
z pieśnią i przedstawieniem zamiera,
a jasełka oglądamy już tylko w kościołach.
Wiecznie żywe i wszechobecne pozostaje
jedynie śpiewanie kolęd.

Autor: Kinga Przewrocka
Źródło:http://www.niedziela.pl/artykul/23079/nd/Skad-wziely-sie-koledy-pastoralki-i
https://www.google.com/search?q=jase%C5%82ka+kiedy%C5%9B+zdj%C4%99cia&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DID0VttNtbaXLM%253A%252Cap1Kndl-tUdNOM%252C_&usg=AI4_kQE8C3zFzI1_6Yej-7jlmVovOr9oA&sa=X&ved=2ahUKEwjJypOr6NPfAhVJKVAKHeYNCf0Q9QEwAXoECAYQBg#imgdii=LuQ9196N67EnDM:&imgrc=DID0VttNtbaXLM:
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Karnawał
( zapusty )
Okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się
najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową,
która oznacza początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc.

Geneza karnawału
Nazwa pochodzi od języka włoskiego
carnevale, z łaciny: carnem levāre ("mięso
usuwać") bądź caro, vale ("żegnaj mięso").
Pokrewne
nazwy
to
starowłoskie
carasciale z łaciny carnem laxāre,
rumuńskie cârneleagă z carnem ligat, oraz
hiszpańskie carnestolendas z caro tollenda.
Wszystkie oznaczały pożegnanie mięsa
przed rozpoczynającym się Wielkim
Postem. Inna etymologia tej nazwy, każe
szukać jej źródeł w języku łacińskim: carrus
navalis wóz w kształcie okrętu, który
uczestniczył w procesji świątecznej ku czci

bogini
Izydy
później
w Starożytnym Rzymie.

Dionizosa

Karnawał wywodzi się z kultów płodności i
z kultów agrarnych. Od głębokiej
przeszłości utrzymywało się przekonanie,
że im wyższe będą skoki, tym wyżej będzie
rodziło zboże. Między innymi dlatego
Karnawał jest tak ściśle związany
z tańcami. W wielu krajach europejskich,
zwłaszcza na wsiach praktykowano także
tańce dookoła ogniska, najczęściej
w formie koła.
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Karnawał dawniej
Polski karnawał, dawniej zwany zapustami,
łączył w sobie tradycję polską i włoską. Tę
drugą przywiozła do Polski zapewne
królowa Bona, wprowadzając bale
maskowe i kostiumowe, przez co
urozmaiciła tradycyjny ludowy karnawał,
polegający na spożywaniu ogromnych
ilości jedzenia i piciu alkoholu.
Zapusty były czasem zabawy, który
zaczynał się od Nowego Roku bądź Trzech
Króli i trwał do środy popielcowej.
Niekiedy okres ten kończył się trzy dni
przed Popielcem i nazywany był wtedy
ostatkami czy też mięsopustem.
Pierwsze wzmianki o świętowaniu
Karnawału pochodzą już z XVI wieku. Był

on
wówczas
potępiany
przez
duchowieństwo. Księża uważali go za
diabelski, rozpustny i prowadzący do
zguby. Jak pisze B. Ogrodowska „pierwsze
zaś drukowane wzmianki o zabawach
i zwyczajach zapustnych pochodzą z XVII
wieku. Są to: satyra Konstantego
Miaskowskiego Mięsopust polski oraz
pieśń Mięsopusty i zapusty...”.
Dawny karnawał nie różnił się wiele od
tego dzisiejszego. Odbywały się w tym
czasie różnego rodzaju biesiady i pijatyki.
Wiele tańczono i bawiono się niezależnie
od stanu, czy miejsca zamieszkania. Wiele
się piło i jak to w dawnej Polsce – dużo
i tłusto jadało.
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W wyższych stanach był to czas turniejów i
polowań, bogatych uczt i bali. Dużym
powodzeniem cieszyły się bale maskowe i
kostiumowe. W Warszawie zwane były
redutami. Ich prekursorem był Włoch
Salwador. Organizował on je we wtorki i
czwartki. „Na redutach wszystkich gości
obowiązywały maski, zwane larwami”,
pisze Ogrodowska. Bawiły się ze sobą
wszystkie stany. Warunek był jeden –
uczestnik niskiego stanu mógł tańczyć z

bogatą damą tylko wtedy, gdy na twarzy
miał „larwę”. Jeżeli ją zdjął, był wypraszany
z owych redut. Z czasem tego rodzaju bale
stawały się coraz bardziej powszechne.
Urządzano je w teatrach, restauracjach,
czy domach prywatnych.
W XIX wieku modne stawały się bale
dobroczynne. W miastach urządzano
zabawy dla młodzieży rzemieślniczej
i czeladników. W Krakowie zwane one były
burkotami.

Zwyczaje zapustne
Przebieranie się w jajko
* Chłopcy przebierali się za różne zwierzęta (wół, tur, niedźwiedź, jajko, wilk) tworząc ich
stroje lub zakładając na siebie ich skóry.
* Oprócz zwierząt pojawiały się postacie Cyganów i Żydów
* Wśród parobków istniała tradycja, że jeden z nich przebierał się za żandarma, a inni za
dziada i babę z dzieckiem, którzy to musieli słuchać rozkazów pierwszego. Było to około 20
chłopców.
* Pojawiały się też postacie urzędników, żandarma, kozaka, sołtysa i muzykanta
Tworzenie kukły
*Sierotki:
„Chłopcy biorą płozę od sanek i wbijają w nią kół, na którą zakładają wozowe koło
w położeniu poziomem, by się na nim jak na osi obracać mogło- i w obwodzie (dzwonkach
tego koła) wywiercają cztery dziury do wbicia w nie kołków. Poczem ukręciwszy ze słomy dwie
postaci, tj. chłopca i dziewczyny (zwane Sierotki), ustroją je i na tem kole posadzą, zakładając
nogi tych bałwanków słomianych na owe kołki, poczem obracają koło w jeną lub drugą stronę
za pomocą owego przyrządu; tak, że widzom zdaje się, jakoby postacie te były żywe
i tańczyły”
*Koń:
„Konia robią z 4 łubów i drążka (stanowiących przodek i zad jego); z jarzma wyjmują kulę
i osadzą takową na łeb koński w drążku. Na konia takiego przykrytego białą płachtą
i mającego ogon z konopi wsiada jeden z chłopców tj. stawa pomiędzy owe łuba)
a przytwierdzony doń szelkami, skacze na własnych nogach udając cwałującego na małym
koniu
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*Koza:
„ wizerunek kozy [jest] uszyty ze szmat, obwieszony świecidełkami i brzękadłami, utkwiony do
wierzchołka drążka”
Wędrówki po domach
* przebrani chłopacy wędrowali do chat i po przemowie otrzymywali wykup. Jeśli nic nie
dostali, porywali gospodarza i trzymali go tak długo, dopóki nie wykupił się w karczmie.
* dawali oni do zrozumienia gospodarzom do których zawitają, że jeśli nie wykupią się
wołoczebnem, czyli datkiem w gotówce lub produktach to ich krowy nie dadzą im mleka.
* inni mówili, że jeśli nie dostanie się datków to „robactwo pole psuć będzie"
Tańce
W środę popielcową kobiety zbierają się w karczmie na tańce, po to aby urosły im konopie
(Zbiór wiadomości do Antropologii VIII str.365 Parysow)
Piosenki
-Wraz z ukazaniem się postaci Zapusta wraz z towarzyszami przed domem lub w drzwiach,
przemawiają w izbie:
„Gospodynie:
Jedzie Zapust na koniu
Wywija po moście,
Frasują się komornice
Co będą jeść w poście.
Komornice:
Stoi beczka śledzi,
Niech każda je, w domu siedzi.
Gospodynie:
Jedzie Zapust na koniu
Wywija po moście,
Frasują się komornice
Co będą pić w poście.
Komornice:
Stoi beczka piwa,
Niech każda pije, póki żywa.
Gospodynie:
Jedzie Zapust na wozie,
ciągnie mięso na powrozie:
i przyjechał k`nam k`nam.
Komornice:
Krzyknął: chude gąski mam;
Wypędzie ich na murawkę
Niech zieloną szczypią trawkę,
A tu zima, trawy nie ma!
Gąski pozdychały,
Gosposie się oblizały."
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Inne zwyczaje
*w ostatnie dni zapustów podchmieleni mieszkańcy wsi chodzą po ogródkach i tam gdzie
gospodarz posiada „drzewo w kolcach” zabierają je i oddają do karczmy, otrzymując
w zamian trunek skrzętnie nalewany przez samego szynkarza, który naturalnie staje się
posiadaczem zrabowanego drewna (I.K. Gregorowicz „Obrazki wiejskie”, Warszawa 1852 tom
I str. 229)
*we wstępną środę kobiety, które nie wyszły za mąż przypinają się w miejsce koni do sań
i obwożą skrzypka po wsi. Przywożą go do dworu, gdzie zostają ugoszczone. Później mają za
zadanie odwieźć grajka do karczmy, gdzie mają go „zabić” przez spalenie lub powieszenie.
W tym celu obwiązują mu słomą lekko ramiona i golenie i zaplatają słomę tak, by grajek miał
czas ją odrzucić, udają też, że go wieszają, ale zostawiają stołek tak by mógł się wydostać
*wieczorem w środę do karczmy wjeżdża na koniu postać nazywana Zapustem. Zapust
obsypuje głowy komornic popiołem i wygania je miotłą. Gospodyni wywraca naczynie
z wódką, zasypuje głowy popiołem i gasi światło. Tak kończą się zapusty i następuje Wielki
Post. (Lud Serya V. Str. 303)
*sąsiedzi odwiedzają się w każdy dzień u kogoś innego. Każdy je wtedy do syta, podawane
jest: mięso pieczone, placki, kiełbasy. We wtorek wieczerze je się wspólnie o 8 po czym
tańczy się po domu lub podwórzu. Około 10 każdy udaje się do domu, o 12 domownicy
wstają od stołu i każdy udaje się na spoczynek mówiąc: „post, post”
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Karnawał na świecie
Widowiskowe karnawały odbywają się w Rio de Janeiro w Wenecji oraz na Wyspach
Kanaryjskich i w Niemczech. Największym po karnawale w Rio pod względem liczby
odwiedzających go turystów jest Notting Hill Carnival w Londynie. Co roku w ciągu dwóch dni
przyciąga ponad 1,5 mln turystów.

Karnawał wenecki
Jednym ze zwyczajów jest Lot Anioła. W 2007 aniołem była włoska pływaczka Federica
Pellegrini, natomiast w 200 amerykański raper Coolio.

Karnawał w Londynie
Coroczny festiwal w Londynie trwa dwa dni (niedziela i poniedziałek, tzw. Bank Holiday
Monday) w sierpniu w dzielnicy Notting Hill.

Karnawał w krajach niemieckojęzycznych
Centrum niemieckiego karnawału (Karneval) jest północna Nadrenia-Westfalia, gdzie co roku
11 listopada o godz. 11.11 rozpoczyna się tzw. piąta pora roku (tak nazywa się karnawał
w Kolonii). Przez kolejne miesiące (w czasie adwentu nie wszędzie) odbywają się posiedzenia
karnawałowe, sowicie podlewane alkoholem i intensywne przygotowania stowarzyszeń
karnawałowych do karnawałowej parady końcem karnawału. Święto Trzech Króli rozpoczyna
powszechny karnawał. W ostatni czwartek karnawału (Weiberfastnacht) w Nadrenii
i Westfalii kobiety uzbrojone w nożyce obcinają mężczyznom krawaty, oprócz tego odbywają
się też kobiece szturmy na ratusze. Co roku w Weiberfastnacht, punktualnie o godzinie 11.11
kilkadziesiąt tysięcy przebranych w barwne kostiumy kobiet wdziera się do ratuszy
w Düsseldorfie, Bonn, Kolonii, Moguncji i innych niemieckich miastach, by obciąć krawaty
urzędnikom i otrzymać symboliczny klucz do bram miasta, przejmując na ten dzień
symbolicznie władzę. W ostatni poniedziałek (Rosenmontag) odbywają się duże karnawałowe
parady, z muzyką, wozami pełnymi przebierańców zrzeszonych w towarzystwach
karnawałowych, rzucających słodycze w tłum. Poszczególne regiony mają swoje zawołania
(Narrenruf), np. Kölle Alaaf w Kolonii.
Poza powyższym obszarem istnieje zwyczaj świętowania karnawału pod nazwą Fasching,
Fastnacht, Fastelabend lub Fasnacht - także poza Niemcami. Np. W Moguncji używa się nazw
"Mainzer Fastnacht", "Määnzer Fassenacht" lub "Meenzer Fassenacht".

Autor: Kinga Przewrocka
Źrodło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82; https://polki.pl/rodzina/uroczystosci-rodzinne,karnawal-dawniej,10300084,artykul.html;
https://www.google.pl/search?q=karnawa%C5%82+zdj%C4%99cia&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwid74uKsfzfAhWihKYKHUFDBaAQsAR6BAgGEAE&cshid=15479883
15683371&biw=1229&bih=580#imgrc=AeEYQnI5Ezx5pM;
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Seniorzy z pasją
Wywiad z…Panią Janiną
Pan Mariusz: Dzień dobry Pani Jasiu. Czy mogę z Panią porozmawiać o Pani pasji?
Pani Jasia:

Dobrze.

Pan Mariusz: Pani Jasiu, Pani pasją są książki. Czy pamięta Pani swoją pierwszą książkę?
Pani Jasia:

Tak, to była książka pod tytułem “Słoń Mirala”.

Pan Marisuz: A o czym była ta książka?
Pani Jasia:

O słoniu 

Pan Mariusz: A kiedy przeczytała Pani tą książkę?
Pani Jasia:

Jak byłam w I klasie szkoły podstawowej.

Pan Mairiusz: O czym opowiadała ta książka?
Pani Jasia:

Występował tam opiekun, który musiał opiekować się tym słoniem:
Szczotkował go, mył, karmił

Pan Mariusz: I co się Pani najbardziej w niej podobało?
Pani Jasia:

To, że tak się o niego troszczył, rzucał mu liście, które słoń zjadał ze smakiem.

Pan Mariusz:

A pamięta Pani kolejne książki?

Pani Jasia:

Tak, “Daleko od szosy”.

Pan Mariusz:

O czym była ta książka?

Pani Jasia:
O dziewczynce, którą wywieźli, zostawili ją na drodze I musiała sama sobie
radzić, zaopiekować się sobą. Poszła do takiej pani, która ją przygarnęła I dała pracę. Pasła jej
gęsi. Dziewczynka była bardzo uboga I miała tylko jedną sukieneczkę. Kiedy gęsi ją pokąsały I
potargały sukienkę, pani okazała swą dobroć I podarowała nową.
Pan Mariusz:

Co Pani daje czytanie? Czy sprawia radość?
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Pani Jasia:
Tak, mogę dowiedzieć się wiele o świecie, wczuć się w rolę bohaterów,
przeżywać wraz z nimi emocje, mogę się przenieść w inne miejsca, kontynenty. Wie Pan co,
jedna z książek, która najbardziej przypadła mi do gustu to “Trylogia” Sienkiewicza.
Pan Mariusz:

Oooo

Pani Jasia:

Podoba mi się wszystko, co napisał Sienkiewicz.

Pan Mariusz:

A jaki gatunek książek lubi Pani najbardziej?

Pani Jasia:
Ja wszystko lubię czytać. Kryminały, romanse, historyczne, obyczajowe: co
mi kto przyniesie – to czytam.
Pan Mariusz:

Jakich emocji lubi Pani doświadczać podczas czytania?

Pani Jasia:

Proszę Pana, jak przeczytam książkę, to mi się lepiej śpi.

Pan Mariusz:

Ooo, czyli książka jest dla Pani środkiem nassenym zamiast tabletki?

Pani Jasia:

Tak (śmiech)

Pan Mariusz:

A czy po przeczytaniu kryminału nie boi się Pani spać?

Pani Jasia:

Ależ nie, ja wiem, że to jest bzdura. Ludzie się czasem mordują (uśmiech)

Pan Mariusz:

Lubi Pani komedie?

Pani Jasia:

Też.

Pan Mariusz:

Na przykład?

Pani Jasia:
Pan Mariusz:

“Przygody Wojaka Szwejka”
Pamięta Pani o czym była ta książka?

Pani Jasia:
Wojak Szwejk był ordynansem oficera. Kiedy ten officer kazał mu gdzieś iść,
Wojak Szwejk zawsze coś nabroił.
Pan Mariusz:
Pani Jasia:

A pamięta Pani jak broił:
Na przykład poszedł kiedyś do pewnej pani i ta pani była z niego zadowolona.

Pan Mariusz:

Dlaczego?

Pani Jasia:

Tego to ja już nie wiem, proszę Pana. (śmiech)

Pan Mariusz:

Poza książkami, co lubi Pani jeszcze robić?
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Pani Jasia:
Oglądnąć dobry film. Tylko proszę Pana, niektórych aktorów to ja nie lubię,
więc nie oglądam.
Pan Mariusz:

A których aktórów Pani lubi?

Pani Jasia:

Na przykład Douglasa, Bartona.

Pan Mariusz:

Zatem woli Pani kino zagraniczne, nie polskie?

Pani Jasia:

Proszę Pana, polskie kino to jest właściwie taka komedia.

Pan Mariusz: (śmiech) A proszę mi powiedzieć jak Pani się czuje tutaj w domu Pomocy
Społecznej? Czy dobrze Pani z nami?
Pani Jasia:

Dobrze.

Pan Mariusz:

A co się Pani tutaj najbardziej podoba?

Pani Jasia:

Wszystko, te Panie są takie przyjemne.

Pan Mariusz:

A pan jest również przyjemny?

Pani Jasia:

Też. I ta Pani jest bardzo miła.

Pan Mariusz:

Pani Kinga?

Pani Jasia:
robiła tak?

Proszę Pani, to Pani namalowała tego dziadka I babcię? Tutaj na ziemi to Pani

Pani Kinga:

Tak, zgadza się.

Pan Mariusz:

Podoba się to Pani?

Pani Jasia:

Tak.

Pan Mariusz: A lubi Pani cuczestniczyć w imprezach, które tutaj organizujemy? Na przykład
Dzień Babci I Dziadka? Jasełka? Lubi Pani jak przychodzą do nas dzieci?
Pani Jasia:

Bardzo.

Pan Mariusz:

A proszę mi powiedzieć, czym się Pani zajmowała wcześniej?

Pani Jasia:
Byłam główną księgową w takim oddziale w Krakowie, gdyż właśnie stąd
pochodzę, dokładnie z Bronowic.
Pan Mariusz:

A co najbardziej podobało się Pani w Pani pracy?

Pani Jasia:
Proszę Pana, no ja lubiłam szybko liczyć. Miałam taki aparat-maszynę, za
pomocą której liczyłam. Mówiono, że kiedy liczę to nawet nie patrzę...
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Pan Mariusz:

Czyli lubiła Pani matematykę w szkole? Jest Pani umysłem ścisłym?

Pani Jasia:
Tak, wolałam matematykę bardziej niż polski, bo kiedyś na polskim napisałam
figa przez w. ( śmiech )
Pan Mariusz: Czy miała Pani ulubione miejsca, w które Pani chodziła?
Pani Jasia:

Proszę Pana, kiedyś chodziłam do pracy pieszo 5 kilometrów tam i z powrotem.

Pan Mariusz: Dlaczego Pani nie jeździła tramwajem tylko wolała chodzić pieszo?
Pani Jasia:

Bo wtedy wszystko widziałam, oglądałam.

Pan Mariusz: Lubiła Pani podziwiać?
Pani Jasia: Tak. Lubiłam też bardzo chodzić na Planty i oglądać drzewa. Siedziałam na ławce
i to drzewo tak bardzo mi się podobało. Codziennie tam przychodziłam i patrzyłam na to
drzewo. Ono mogło mieć nawet 500 lat.
Pani Kinga:
A chiałaby Pani teraz wybrać się an Planty, gdybyśmy pomogli? Pojedziemy na
Planty wiosną, kiedy zrobi się ciepło?
Pan Mariusz: Może Pani odszuka to drzewo? Znalazłaby je Pani dzisiaj?
Pani Jasia:

Może...to drzewo było od strony Wawelu...

Pani Kinga:

Może jeszcze stoi...spróbujemy je odnaleźć?

Pani Jasia:

Dobrze. (uśmiech)

Pan Mariusz: A proszę mi powiedzieć, kiedy była Pani małą dziewczynką, co lubiła Pani
robić?
Pani Jasia: Miałam lalki ( śmiech). Zawsze na Mikołaja dostawałam lalkę. Miałam ich chyba
12. Były bardzo ładne i mówiły.
Pan Mariusz: W co Pani się bawiła jako dziecko z koleżankami?
Pani Jasia: Grałyśmy w klasy, a w nagrodę dostawałam książkę. W domu mieliśmy bardzo
dużą bibliotekę.
Pan Mariusz: A kto zgromadził tyle książek? Czytała Pani mama czy tata?
Pani Jasia:
Mama. Moja mama przeczytała wszytskie książki, które mieliśmy w tej
bibliotece. Jej marzeniem było zostać nauczycielką, ale...nie wyszło.
Pan Mariusz: To bardzo piękne i wzruszające wspomnienia. Bardzo dziękuję za wspaniałą
rozmowę.
Pani Jasia:
Ja również. ( uśmiech)
Wywiad przeprowadził: Mariusz Zwoliński
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Cudowny imbir –
właściwości lecznicze.

Imbir jest jedną z tych roślin, bez których
wiele narodów nie wyobraża sobie życia.
Właściwości
lecznicze
imbiru
są
powszechnie wykorzystywane w Azji. Dla
każdego Azjaty imbir to podstawowy
dodatek do potraw i bardzo skuteczne
lekarstwo na przeziębienie (herbata z
imbirem), mdłości (napar z imbiru) czy
bóle miesiączkowe (plastry korzenia
imbiru).
Imbir to przyprawa, która do niedawna
kojarzyła nam się z piwem i ciasteczkami z
amerykańskich filmów. W polskiej kuchni,

w sproszkowanej postaci, dodawała smaku
jedynie flakom, pasztetowi z zająca
i piernikowi. Do niedawna wiele osób
sądziło, że imbir wykorzystuje się jako
środek o właściwościach leczniczych,
afrodyzjak, przyprawę, dodatek do
kosmetyków i perfum, surowiec do
wyrobu piwa i roślinę ozdobną. Od kiedy
świeży korzeń imbiru jest coraz tańszy
i łatwo go kupić w każdym supermarkecie,
wszyscy możemy korzystać z jego
cudownych właściwości.
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Właściwości lecznicze imbiru - dlaczego imbir jest zdrowy?
Intensywny aromat imbiru, ze świeżą, trochę słodką, a trochę drzewną nutą to zasługa
zingiberolu - składnika olejku eterycznego. Natomiast substancje żywicowe m.in. gingerol
i zinferon, odpowiadają za palący, lekko gorzki smak. Wszystkie te substancje mają lecznicze
właściwości. Dzięki nim imbir m.in.:


Ułatwia trawienie. Olejek zawarty w kłączu pomaga, gdy cierpisz na zaburzenia
trawienia. Pobudza wydzielanie śliny i soku żołądkowego, działa żółciopędnie i
rozkurczowo, leczy wzdęcia.




Łagodzi mdłości

(jest składnikiem

leków przeciw

chorobie lokomocyjnej),

przeciwdziała wymiotom po narkozie i chemioterapii. Wzmaga apetyt.
Zmniejsza agregację (zlepianie) płytek krwi, chroni więc przed tworzeniem się
zakrzepów
i zapobiega zakrzepicy. Jest niezbędnym dodatkiem do menu osób, które mają
podwyższony cholesterol.



Łagodzi bóle miesiączkowe. Warto też dodawać go do jedzenia, gdy tylko zauważymy
pierwsze oznaki PMS



Leczy przeziębienie i przynosi ulgę, gdy dokucza ból stawów i mięśni, bo jest bogaty
w substancje przeciwzapalne. Wchodzi w skład niektórych maści i plastrów
rozgrzewających. Podczas masażu kilka kropli olejku imbirowego przynosi ulgę
obolałym mięśniom.



Leczy migreny - regularnie stosowany zmniejsza częstość i ilość ataków, łagodzi też
towarzyszące im mdłości.



Działa przeciwobrzękowo, bo zawarty w nim olejek eteryczny ma działanie
moczopędne.



Dba o jamę ustną. Ma działanie odkażające i odświeżające, pozostawia miły zapach
w ustach. Leczy infekcje, pobudza wydzielanie śluzu. Warto płukać nim bolące gardło
(do szklanki bardzo ciepłej wody wsypać 2 łyżeczki sproszkowanego imbiru).



Zwiększa koncentrację i wydajność umysłową, bo poprawia ukrwienie mózgu.



Polepsza krążenie krwi, wspaniale rozgrzewa cały organizm. W medycynie chińskiej
uchodzi za "gorący", powodujący ogień w ciele. Pobudza też organy płciowe. Tam,
gdzie rośnie, czyli w tropikalnej Azji, używa się go jako afrodyzjak.
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Ważne
W tropikalnej Azji imbir uprawia się od ponad 3000 lat, chociaż jego pochodzenie jest
nieznane. Imbiru używano na Bliskim Wschodzie i w południowej Europie na długo przed
Rzymianami. Portugalczycy przywieźli go do Afryki, Hiszpanie do Indii Zachodnich. To jedna
z najstarszych roślin uprawnych.

Komu nie wolno jeść imbiru?
Imbir to bardzo ostra przyprawa, mająca drażniące działanie. Nie można się nią bezkarnie
zajadać. Unikaj imbiru, jeśli chorujesz na przewlekłą chorobę przewodu pokarmowego, np.
wrzody żołądka lub dwunastnicy, cierpisz na refluks żołądkowy.

Imbir w kuchni
Poluarny w Polsce suszony mielony imbir
różni się smakiem od świeżego i nie można
go używać wymiennie. Surowy imbir
dodaje świeżości i pikantności owocom
morza, polepsza smak mdłych potraw i

tłustych mięs, np. kaczki czy wieprzowiny.
Mielony najlepiej nadaje się do potraw
słodkich, np. herbatników, ciast, sałatek
owocowych. Pasuje też doskonale do
pieczonych jabłek.
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Imbir surowy zawsze trzeba obrać, a
najlepiej zeskrobać nożem skórkę tylko z
kawałka, którego będziemy używać. W
żadnej potrawie nie powinno się go łączyć
z ziołami, bo te kłócą się z jego aromatem.

Świetnie
za
to
komponuje
się
z przyprawami korzennymi: zielem
angielskim, liściem laurowym, goździkami,
gałką muszkatołową i pieprzem.

Imbir - wybór i przechowywanie
Imbir można kupić w postaci świeżej,
marynowany,
suszony
oraz
sproszkowany.Świeży imbir nie powinien
mieć plam, a jego barwa powinna
oscylować
między
kremową
a
jasnobrązową. Świeży imbir należy

przechowywać w chłodnym miejscu. By
przedłużyć żywotność imbiru, należy
zawinąć go w papierowy ręcznik i włożyć
do plastikowej torby, a następnie do
lodówki – w ten sposób zachowa on
świeżość nawet do kilku tygodni.

Imbir - przygotowanie i podanie
Najlepszy smak ma świeży imbir. Można go
poszatkować, zemleć, pokroić na plastry
lub zetrzeć na tarce. Świeży imbir można
zastąpić mielonym w stosunku 6:1 (sześć
jednostek świeżego imbiru na jedną
mielonego). Najbogatszy smak i najwięcej
włókien ma środek kłącza imbiru. Imbir
należy szatkować w kierunku, w jakim
ułożone są włókna. Plasterki świeżego

imbiru można położyć na sałacie albo
ugotować i przyrządzić łagodzący napar.
Suszony lub sproszkowany imbir to
doskonała przyprawa do każdego dania
oraz składnik pysznej marynaty. Imbir
konserwowy doskonale komponuje się
z daniami kuchni azjatyckiej, a także jest
piękną dekoracją każdego posiłku.

Gatunki imbiru
• imbir cytwarowy
• imbir japoński
• imbir lekarski
• imbir malajski
• imbir żółty

Natura i zioła
40

Imbir a ciąża
Kobiety w ciąży mogą jeść imbir, ale w
niewielkich ilościach, gdyż ta przyprawa
działa mocno rozgrzewająco i może
podrażniać żołądek. Imbir stosowany w
ciąży pomoże na poranne mdłości, wzdęcia
czy niestrawność. Sprawdzi się przy
przeziębieniu,
ponieważ
działa
rozgrzewająco. Poprawia krążenie krwi,

ułatwia trawienie i działa moczopędnie,
dzięki czemu zmniejsza obrzęki. Unikaj
imbiru jeśli zmagasz się z wysokim
ciśnieniem krwi. Jest to szczególnie ważne
w ciąży, ponieważ nadciśnienie jest bardzo
groźne dla przyszłej mamy i rozwijającego
się płodu.

Imbir dla urody
Olejek imbirowy stosuje się w preparatach
wyszczuplająco-modelujących, bo pobudza
krążenie i przyspiesza spalanie tłuszczu,
walczy z cellulitem. Pełen świeżości i
egzotyki zapach imbirowy jest bazą wielu

perfum. Imbirowa nuta często współgra
z
innymi
przyprawami
(pieprzem,
kardamonem) i dodaje "mocy" męskim
kosmetykom.

Rodzaje imbiru
W Polsce można kupić korzeń imbiru w
całości i sproszkowany. W sklepach z
orientalną żywnością dostępny jest imbir
kandyzowany i marynowany - różowy i
biały - który maczany w sosie sojowym jest
dodatkiem np. do sushi. Warto poszukać
aromatycznych cukierków i ciasteczek
imbirowych. Na półkach sklepów z
alkoholem znajdziemy wódkę i piwo

imbirowe. Tego ostatniego nie mylmy
jednak z "ginger ale", popularnym
napojem
gazowanym
stworzonym
w Irlandii, u nas częściej występującym
pod nazwą "anada dry". Na straganach
w Chinach i Hongkongu oferowany jest
imbir konserwowany - miękkie korzenia
zatopione w zalewie z cukru.
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Zrób to koniecznie!
Aromatyczny napar z imbiru
Składniki: ok. 5 cm obranego korzenia imbiru, miód, mleko
Zagotować pół litra wody, imbir pokroić na małe kawałki, wrzucić do wrzątku, gotować pod
przykryciem przez 15 minut. Odcedzić, dodać 1-2 łyżki miodu, pół szklanki mleka. Napar
z imbiru podawać w filiżankach.

Kawa z imbirem
Składniki: 2 filiżanki kawy z ekspresu, 2 łyżeczki miodu, 2-3 szczypty mielonego imbiru, mleko
lub bita śmietana. Miód utrzeć z imbirem i zalać kawą. Podawać z bitą śmietaną lub ubitym
mlekiem.

Szybka sałatka z imbirem
Składniki: 300 g wędzonego łososia (najlepszy to ten na wagę, wędzony na zimno), pół pęczka
natki pietruszki, 2 łyżki majonezu, 3 łyżki gęstej śmietany, 5 cm obranego korzenia imbiru, sól,
pieprz. Natkę i imbir posiekać. Łososia pokroić na ok. 3-centymetrowe kawałki. Majonez
wymieszać ze śmietaną, posolić i popieprzyć. Połączyć wszystkie składniki. Sałatkę włożyć na
20 minut do lodówki. Podawać z białym pieczywem lub waflami ryżowymi oraz białym
winem.

Autor: Kinga Przewrocka

Żródło: https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/cudowny-imbir-wlasciwosci-lecznicze-i-odchudzajace-imbiru-aa-VEwP-MsLg-ppKu.html;
https://www.google.pl/search?biw=1229&bih=580&tbm=isch&sa=1&ei=xKxDXIexL8GesgGukpaQAw&q=kawa+z+imbirem+zdj%C4%99cia&oq=kawa+z+imbirem+zdj%C4%99cia&gs_l=img.
3...1580707.1586875..1587341...0.0..0.78.2273.34......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24j0i67j0i8i30j0i30.wbp9AfbX5cg#imgrc=ZAd7-jtfvZ-YPM:
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TWÓRCZOŚĆ NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Twórczość Mieszkańców
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ROZRYWKA

Rozrywka
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Nadchodzące wydarzenia
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Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza wszystkich Mieszkańców na Msze Św. odbywające się
w Kaplicy Domu:
8:45 Różaniec Św. - codziennie
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia - każda środa
14:30 Msza Św. – I piątek miesiąca
10:00 Msza Św. – każda niedziela

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Praska 25
30-329 Kraków
Tel. 12 266 03 64
e-mail: sekretariat@dpspraska.pl
www.dpspraska.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie
przy ul. Praskiej 25 w Krakowie „SENECTUS”
zostało oficjalnie zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia
w dniu 20.09.2013 r.
Wszystkich chętnych do udzielenia
Nam wsparcia prosimy o wpłatę na konto;
Bank Pekao S.A. nr 1240 1444 1111 0010 5416 8728

