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Święta Wielkiej Nocy
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary
w siłę Chrystusa
i siłę Człowieka.
Mieszkańcom naszej Spółdzielni
życzymy,
aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną
życzliwość.
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Alleluja! Dogrzeje nas
Trwają prace przy montażu kolektorów słonecznych

słońce

O

Dzisiejsze zwyczaje wielkanocne są
pochodną wielowiekowej tradycji obrzędów chrześcijańskich i tradycji
ludowych. Zalecenia papieża Grzegorza Wielkiego z 591 roku, który apelował do misjonarzy, by podczas nauczania mieli na uwadze zwyczaje
mieszkańców, przyniosły znakomite
efekty. Pogańskie zwyczaje i obrządki
wplecione w chrześcijańską treść wydatnie podniosły urok i bogactwo obchodów najważniejszych świąt w religii chrześcijańskiej.
Corocznie wszyscy w większym lub
mniejszym stopniu uczestniczymy
w religijnych, bądź świeckich obrzędach wielkanocnych, nie zastanawiając się, skąd się wzięły. Dlatego też
pokrótce chcemy przypomnieć naszym Czytelnikom ich genezę wraz
z niektórymi tradycjami o świeckim
rodowodzie.

Palmowa Niedziela i Wielki
Tydzień

Palmowa Niedziela
Zwyczaje i obrzędy wielkanocne rozpoczynają się od Palmowej Niedzieli. Według Ewangelistów, Chrystus wjechał do
Jerozolimy na pięć dni przed ukrzyżowaniem, a opisując ten
wjazd św. Jan wspomina, że zgromadzony tam lud witał go
palmowymi gałązkami. Stąd też zapewne i nazwa Palmowa
Niedziela i zwyczaje święcenia palmy. U nas zupełnie innej,
niż ta prawdziwa. Według etnografów, zwyczaj przystrajania
rózg wierzbowych lub leszczynowych o rozwiniętych pąkach
wywodzi się kultury starosłowiańskiej i nawiązuje do
obchodów święta wiosny w okresie równonocy wiosennej,
często zbiegającej się ze świętami Wielkiej Nocy. Gałązki te
były narzędziem magicznych zabiegów, zapewniających
zdrowie, płodność i bogactwo. Ponieważ palmie przypisywano
właściwości lecznice i czarodziejskie, w minionych czasach po
powrocie z kościoła, dla zdrowia chłostano się poświęconymi
palmami. Dziś w wielu regionach zwyczaje robienia palmy
urosły do rangi sztuki, a wiele z takich palm, to prawdziwe

planach budowy kolektorów słonecznych przez Spółdzielnię „Orłowiec” zrobiło się głośno w sierpniu 2010
roku. Pochwaliła nas wtedy za ten pomysł, między innymi, Polska Izba Ekologii. Od planów przeszliśmy do czynów.
Trwają prace montażowe „solarów” na
niektórych budynkach, należących do
zasobów naszej spółdzielni. Chyba nie
trzeba nikogo przekonywać do korzyści
płynących z kolektorów słonecznych.

Przede wszystkim pojawi się realna szansa na obniżenie opłat za energię, potrzebną do podgrzewania wody. Poza tym cały
świat, w tym i Polska, w trosce o środowisko wprowadza coraz bardziej rygorystyczne przepisy ograniczające emisję
dwutlenku węgla. Odnawialne źródła
energii już stają się cywilizacyjną normą.
Możemy się jedynie cieszyć, że w naszym
regionie spółdzielnia „Orłowiec” należy
do instytucji, które potrafią sprostać wyz-

waniom przyszłości.

Prace przy montażu kolektorów
słonecznych trwają:
Na Osiedlu Orłowiec, budynki
nr. 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83
W Pszowie, ulica Kościuszki
113,117,36,38,40,42,44,46,48
oraz ulica Tetmajera 225.

Tylko niepełnosprawni
kierowcy
J

ak się okazuje nie wszyscy kierowcy wiedzą,
że nie wolno parkować w miejscach postojowych przeznaczonych dla samochodów, którymi kierują osoby niepełnosprawne. Za łamanie tego przepisu grozi mandat. Z kolei nie
wszyscy niepełnosprawni mają świadomość,
że uprzywilejowane miejsce przysługuje tylko
i wyłącznie kierowcom z grupą inwalidzką,
a nie pasażerom. Piszemy o tym, ponieważ pojawiają się głosy, aby Spółdzielnia zwiększyła
liczbę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie nie przewidujemy takiej inwestycji. Naszym zdaniem
wyznaczona liczba uprzywilejowanych miejsc
postojowych w pełni zaspokaja potrzeby osób
niepełnosprawnych. Problemem nie jest brak
parkingów, ale niefrasobliwość kierowców.

Spółdzielnia Mieszkaniowa " ORŁOWIEC" 44-280 Rydułtowy ul. A.Mickiewicza 21,
tel.: 32 417-30-38, 417-30-38, 419-72-06, 419-42-95; fax: 32 451-12-20
www.smorlowiec.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i członków SM " ORŁOWIEC"
Skład rady programowej :Prezes mgr Mariusz Ganita,
prokurent Jolanta Kwiatoń, Łukasz Strzelecki
Za treść pozycji reklamowych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

www.smorlowiec.pl

NOWE KSIĄŻECZKI,
NOWE KONTA
O

trzymaliście Państwo nowe książeczki opłat czynszowych
z indywidualnymi numerami kont co pozwoli nam na
szybkie ewidencjonowanie Państwa wpłat oraz uniknięcie ewentualnych pomyłek podczas księgowania.
Przypominamy, iż książeczki te są przypisane tylko do jednego
adresu, rodzaju opłaty (oddzielnie opłaty czynszowe za mieszkanie oraz opłaty za dzierżawę terenu czy garażu).
W związku z napływającymi sygnałami od mieszkańców Pszowa
o wysokiej prowizji od wpłat na nowe konta pobieranej przez
oddział PKO w Pszowie informujemy, że można dokonywać
wpłat w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego Jastrzębie
Zdrój, który mieści się w Pszowie przy ul. Pszowskiej 530

(obok Urzędu Miasta). Wysokość prowizji od wpłat do 500 zł.
to 1,00 zł. powyżej 2,50 zł. Ponadto, od 8 kwietnia zaczyna
obowiązywać umowa między Spółdzielnią Mieszkaniową
„Orłowiec” a SKOK-iem Ziemi Rybnickiej. Na jej podstawie
SKOK zobowiązuje się do prowadzenia bezpłatnej obsługi
mieszkańców spółdzielni w zakresie przyjmowania opłat
czynszowych.

NASZA
Spółdzielna

REKLAMA

Wymiana

W NASZEJ
SPÓŁDZIELNI

P

TANIA
I SKUTECZNA

zamków
rzypominamy, że istnieje możliwość wymiany zamków
w skrzynkach pocztowych. Koszt takiej operacji wynosi
34,44zł brutto ( zakup zamka + robocizna). Zapłacić za wymianę
zamka należy z góry, w referacie finansowo-księgowym. Po załatwieniu formalności finansowych, spółdzielnia wysyła pracownika, który wymieni zamek.
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arcydzieła. Natomiast powszechnym obyczajem jest święcenie
wiązanek palmowych, które potem zatyka się za obrazem lub
wiesza na ścianie i trzyma do następnej Palmowej Niedzieli.

Wielki Tydzień
W naszej kulturze Wielki Tydzień jest
czasem przygotowania i oczekiwania
Wielkiej Niedzieli. Dawniej w ciągu
całego Wielkiego Tygodnia powszechnie uczestniczono w nabożeństwach
upamiętniających wjazd Chrystusa do
Jerozolimy, zapowiadający Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a ludowe wróżby wielkotygodniowe przepowiadały pogodę na cały rok.
I tak: Wielka Środa, to wiosna, Wielki
Czwartek lato, Wielki Piątek wróżył
pogodę na żniwa i wykopki, a Wielka
Sobota była odnośnikiem do pogody
w zimie. Dziś Wielki Tydzień, to
w większości czas przedświątecznych
porządków i przygotowań do świątecznej biesiady.

Wielki Poniedziałek, Wielki
Wtorek i Wielka Środa...

KONTAKT
TEL. 32 729 40 65

Nowe numery tańsze połączenia
Zmianie uległy numery telefoniczne do centrali spółdzielni "Orłowiec".
Nowy operator zaoferował tańsze połączenia.
Dzięki temu spółdzielnia zaoszczędzi rocznie ponad 10 tys. zł.

tel.: 32 417-30-38, 417-30-38, 419-72-06, 419-42-95; fax: 32 451-12-20
Instalacje
podzielników
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Orłowiec” informuje, że zgodnie z Regulaminem Rozliczania kosztów Energii Cieplnej dla celów centralnego
ogrzewania i ciepłej wody, zabudowa podzielników ciepła
centralnego ogrzewania może
nastąpić na wniosek 50%
właścicieli, najemców mieszkań nieruchomości rozliczanej
z jednego układu pomiarowego obsługującego dany budynek.
Przedstawieniem woli mieszkańców jest złożenie wniosku
z listą 50% podpisów, co pozwoli na przystąpienie do dalszego etapu montażu podzielników ciepła, tak aby przyszły
sezon grzewczy móc rozliczać
w/g podzielników.
Wniosek wraz z listą chętnych
można złożyć w Administracji
Rydułtowy lub w sekretariacie
Spółdzielni Mieszkaniowej,
przy ul. Adama Mickiewicza
21 do kwietnia 2013r.
Regulamin do wglądu w Administracji oraz na stronie S.M.
„Orłowiec”
www.smorlowiec.pl.

Nielegalne butle
Informujemy lokatorów, że
w budynku zasilanym gazem
z sieci gazowej nie można stosować instalacji gazu płynnego
z butli.

... to dni odznaczające się specjalnymi obrzędami. Jest to nadal
okres żałoby oraz zadumy nad śmiercią i zmartwychwstaniem
Jezusa. Dopiero Wielka Środa jest dniem, w którym chrześcijanie obchodzą pamiątkę sprzedania Jezusa Chrystusa
faryzeuszom przez Judasza za 30 srebrników. W tę środę
gospodarze wychodzili z poświęconą w ubiegłym roku wodą
święcić pola, aby dobrze rodziły. Jak pisze ks. Jędrzej Kitowicz
za grzechy nasze był od Judasza wtenczas zaprzedany... Polacy
w ten dzień mięsa nie jadali...

Wielki Czwartek
Wielki czwartek nazywany też Cierniowym, do dziś jest
pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów
Kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.
Wieczorem w kościołach odprawiana jest „Msza Wieczerzy
Pańskiej”, która rozpoczyna Triduum Paschalne. W jej trakcie
podczas śpiewu „Chwała na wysokości” biją wszystkie
dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy
milkną. Podczas „Mszy Wieczerzy Pańskiej” konsekruje się
dostateczną ilość komunikantów tak, by wystarczyły na dzień
obecny i następny. Po zakończeniu Wieczerzy, na pamiątkę
uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy, Najświętszy
Sakrament przenosi się do "Ciemnicy", gdzie adoruje się go do
późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek. Po
zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał,
krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a „Wieczna lampka” zgaszona.
Dawniej w Wielki Czwartek, na pamiątkę wieczerzy pańskiej,
jadano postną kolację, zwaną „tajnią”, a po niej wielu Polaków
nie jadło aż do wielkanocnego śniadania.
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Wielki Piątek

Wielki Piątek to jeden z dwóch dni w roku, w którym nie
odprawia się mszy św. Jest dniem najgłębszej żałoby; dniem
skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk
religijnych. Tego dnia obowiązuje post ścisły, a po południu
odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Nabożeństwo Wielkiego Piątku jest pamiątką męki i śmierci na
krzyżu Jezusa Chrystusa. Kapłani celebrują Liturgię w czerwonych ornatach. Liturgia zaczyna się bez pieśni, główny
kapłan celebrujący leży kilka minut krzyżem przed ołtarzem.
Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego - w jej skład wchodzą
dwa czytania, psalm (bez organów) oraz opis Męki Pańskiej
z Ewangelii św. Jana. Po kazaniu następuje Adoracja Krzyża.
Po adoracji Najświętszy Sakrament zostaje przyniesiony
z Ciemnicy i następuje Komunia św. Po jej zakończeniu Jezus
pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do Grobu,
gdzie zaczyna się adoracja.
Z Wielkim Piątkiem związanych jest wiele tradycji. Pierwsza
z nich, to groby. Zwyczaj strojenia grobów chrystusowych
przywędrował do nas z Niemiec lub Czech i stał się prawdziwą
sztuką. Polskie groby wielkanocne oprócz elementów religijnych, ukazywały naszą symbolikę ludową i narodową, co
szczególnie w okresach narodowej niewoli było podkreślaniem
polskości. Zresztą takich elementów przy wystroju grobów nie
brakuje do dziś. Starą, polską tradycją było odwiedzanie
grobów. W miastach, gdzie było więcej kościołów, należało
odwiedzić wszystkie, spędzić kilka chwil na modlitwie oraz
złożyć datek na biednych (panował zwyczaj kwestowania
przed kościołami). Takie odwiedzanie grobów miało też
charakter spotkań towarzyskich, gdyż po drodze nie sposób
było się nie natknąć na znajomych i zatrzymać na krótką
pogawędkę. W wielu regionach ta tradycja trwa do dziś.
W niektórych regionach (Wielkopolska) zwyczaj ten celebrowany w Wielką Sobotę). Do wielkopiątkowych obrzędów
ludowych należały: pogrzeb żuru i śledzia, obmywanie się
w rzekach i strumieniach przed wschodem słońca (zabezpieczenie przed chorobami), sadzenie nowych drzew owocowych, robienia masła, zakaz tkania i przędzenia oraz malowanie pisanek. Ta ostatnia tradycja kultywowana jest w największym stopniu. Jajko w epoce przedchrześcijańskiej było
metaforą błyskawicy i słońca oraz ożywczych sił budzącej się
wiosną do życia przyrody. We wszystkich późniejszych
podaniach i legendach oraz religiach, jest symbolem życia.
Stąd też i w dużej mierze znalazło się w tradycji wielkanocnej,
choć teorii początku malowania jajek jest wiele. Jedno jest
pewne, nie ma świąt Wielkanocnych bez jajek i pisanek.
Sposobów i technik malowania jest niezliczona ilość. Ważne
przy tym wszystkim są kolory, które mają swoje znaczenie.
Według podań, barwa fioletowa lub niebieska oznaczały żałobę
wielkopostną, barwy żółte, zielone i różowe oznaczały radość
ze zmartwychwstania Chrystusa, a czerwona symbolizowała
krew Chrystusa przelaną za grzechy.

Ilu mieszka
Do 29 marca upływa termin
składania oświadczeń o liczbie
osób na stałe przebywających
w mieszkaniu.
W

chodząca w życie od lipca tego
roku ustawa „śmieciowa” stawia
ostre wymagania samorządom, Spółdzielniom mieszkaniowym i samym
mieszkańcom. Jeżeli gmina nie poradzi
sobie z gospodarką odpadami, to zostaną
nałożone na nią kary finansowe.
W konsekwencji zapłacą podatnicy, czyli
sami mieszkańcy. Dlatego warto poważnie potraktować wyzwania, jakie stawia
przed nami nowe prawo „śmieciowe”.
Podstawą tego systemu jest wiedza, ile
osób faktycznie mieszka w danym
mieszkaniu. Dla spółdzielni to niezwykle
ważna informacja, ponieważ na jej

podstawie zostanie ustalona wysokość
opłaty za odbiór śmieci. W Spółdzielni
mieszkaniowej „Orłowiec”,29 marca
mija termin składania oświadczeń dotyczących liczby domowników.
W przypadku rozbieżności pomiędzy
liczbą osób zamieszkałych, a liczbą osób
zameldowanych właściciel mieszkania
powinien dołączyć:
1. pisemne wyjaśnienie rozbieżności,
2. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie innej gminy lub kraju,
3. zaświadczenie z uczelni o uczęszczaniu na studia stacjonarne,
4. zaświadczenie potwierdzające pobyt

w placówkach zamkniętych,
5. odpisy dokumentów składanych do
urzędów ,z których wynika fakt,
zamieszkania w innym miejscu niż
zameldowanie,
6. umowa najmu lokalu na terenie innej
gminy,
7. dokumenty potwierdzające zatrudnienie poza granicami kraju.
O każdej zmianie (zwiększeniu bądź
zmniejszeniu) liczby zamieszkałych
osób, prosimy niezwłocznie, w terminie
14 dni, powiadomić Spółdzielnię bądź
odpowiednią Administrację.

Chcemy zwrócić uwagę ,że oświadczenie składa się pod rygorem Art.233 §1 i §2 Kodeksu Karnego, który brzmi:
1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Uniwersalna

ściąga:Co wrz

Tworzywa sztuczne/metal
Wrzucaj:

Wielka Sobota
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Dawniej przed Liturgią Wigilii
Paschalnej niszczono ołtarz i budowano nowy, współ-cześnie
ołtarz zostaje obnażony, a kościoły są sprzątane. Istnieje też
zwyczaj odwiedzania symbolicznych Grobów Pańskich w
kościołach, a także grobów bliskich osób na cmentarzach.
Formalnie Wielka Sobota posiada tylko teksty Liturgii Godzin,
nie ma natomiast formularza Mszy Świętej, a Liturgia Wigilii
Paschalnej należy już do Niedzieli Zmart-wychwstania.
Wieka sobota to dzień „święconego”. Święcone, to kulminacja

butelki typu PET (zgniecione)
plastikowe nakrętki
butelki po płynach do mycia
worki, reklamówki
plastikowe koszyczki po owocach
opakowania typu tetra-pak
(po sokach, mleku, itp.)
wszelkie inne produkty/opakowania
z tworzyw sztucznych, które oznakowane są
symbolem przydatności do recyklingu
puszki po napojach
puszki po produktach spożywczych
(konserwy itp.)
drobne części metalu
kapsle, metalowe pokrywki ze słoików
metalowe narzędzia
folię aluminiową

Nie wrzucaj:
butelek i pojemników z zwartością
opakowań po aerozolach
baterii
puszek po farbach
opakowań po lekach
butelek i pojemników po olejach
butelek po płynie chłodniczym
zabawek
zużytego sprzętu AGD
zużytego sprzętu elektronicznego
styropianu
tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
opakowań i butelek po olejach i smarach
puszek i pojemników po farbach i lakierach
opakowań po chemikaliach
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sprawy
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a - tylu płaci

zucać, czego nie wrzucać?
Papier
Wrzucaj:

Nie wrzucaj:

gazety, czasopisma, papier szkolny, biurowy, katalogi,
ulotki, broszury, stare zeszyty i książki (bez twardych
okładek), koperty, karton i tekturę, tekturę falistą,
papier pakowy, torebki pakowe (czyste),
wkładki tekturowe

tapet, brudnego i tłustego papieru (np. zabrudzonego
resztkami żywności), papieru woskowanego,
papieru z folią, kartonów po mleku i napojach,
papieru termicznego, pieluch jednorazowych,
artykułów higienicznych, segregatorów z metalowymi,
okuciami, kalki technicznej, mokrego papieru lub tektury

Szkło
Wrzucaj:
szklane butelki
słoiki bez pokrywek
szklane opakowania po kosmetykach
kufle szklane

Nie wrzucaj:
szkła kryształowego, porcelany, fajansu
szkła okularowego, szkła żaroodpornego
szkła zbrojeniowego, szklanek, kieliszków
szyb, luster, żarówek, świetlówek, kineskopów
ekranów telewizyjnych, zniczy z woskiem

świątecznych przygotowań i stary słowiański obyczaj. Po porannym święceniu wody i ognia, do kościoła przynosiło się
(i przynosi) kosz wypełniony świątecznymi wiktuałami.
Królują w nim jajka, ale nie może zabraknąć wędlin, chrzanu,
soli, chleba i baranka. Dziś są to małe koszyczki z symboliczną
ilością potraw. Dawniej, szczególnie na wsiach, były to kosze
z kopą jaj, bochnem chleba, pętami kiełbasy, szynką itd.

Wielka Niedziela
Obrzędy religijne Wielkiej Niedzieli połączone są z Wielką
Sobotą. W wielu regionach bezpośrednio po Wigilii Paschalnej,
rozpoczyna się procesja rezurekcyjna i msza rezurekcyjna. Są
też regiony, w których rezurekcja jest osobną mszą św.
rozpoczynającą wielkanocny poranek (do XVIII wieku msze
rezurekcyjne odprawiane były o północy, potem świętowano
rezurekcję rano). Jakby na to nie patrzeć, chrześcijańska
tradycja Niedzieli Wielkanocnej rozpoczyna się od zapowiadanej uroczystym biciem dzwonów Prymarii, czyli pierwszej
mszy św. po Zmartwychwstaniu Pana. Po niej zaczyna się
„uczta dla ciała”.
Można powiedzieć, że Wielkanoc w Polsce, to rodzinne święto

poświęcone jedzeniu. Stąd też do dziś śniadanie wielkanocne
w naszych domach, to prawdziwy rytuał. Przez wieki całe było
ono nagrodą za rygorystyczne przestrzeganie 40-dniowego
postu. Musiał się on solidnie dać we znaki, skoro w Wielki
Piątek na drzewie wieszano śledzia oraz urządzano pogrzeb
żurowi. Wreszcie można było zasiąść do stołu i rozpocząć
biesiadowanie od podzielenia się święconym jajkiem. Na
pierwszy „ogień” szły wszystkie poświęcone potrawy, a potem
można się było zabrać za całą resztę. A było i jest za co, gdyż
polskie śniadanie wielkanocne słynie z obfitości i urody
stołów. Jak podają przekazy, pośrodku stołu królował baranek
robiony z wosku, masła, ciasta lub marcepanu, a wokół niego
stały wielkie donice lub misy ze stosami barwionych jaj,
półmiski z różnym mięsiwem oraz tace z ciastami. To wszystko
przystrojone gałązkami bukszpanu lub barwinka. Z największym przepychem urządzano „święcone” na bogatych
dworach. Serwowano tyle dań, ile pór roku, miesięcy, a nawet
tygodni. Stoły szlachty, mieszczan i chłopów nie były już tak
okazałe, ale też zastawione jadłem i trunkiem. Zgodnie z tradycją święcone składało się głównie z dań zimnych, głównie
mięs, jaj na twardo i ciast, jako że w Wielkanoc nie godziło się
gotować ani rozpalać „wielkiego” ognia pod kuchnią. Najważniejsza zawsze była szynka, najlepiej cała i z kością,
uwędzona w dymie jałowcowym. Nie mogło też zabraknąć
kiełbas ani półmiska z upieczoną w całości głową z jajkiem
w ryjku. Na bogatszych stołach głowiznę zastępowały pieczone
prosiaki. Wśród ciast królowały baby wielkanocne, mazurki
i serniki. Nie brakowało też przeróżnych placków, kołaczy
i innych słodkich wypieków. Śniadanie takie zamieniało się
w trwającą nawet do wieczora biesiadę.
Czasy się zmieniły i nasze śniadania wielkanocne też. Nie są
tak wystawne jak dawniej, ale wiele tradycji przetrwało. Nie
może zabraknąć na nich jajek i święconego, na stole stoi
baranek (najczęściej z cukru), wędliny podajemy w inny
sposób niż dawniej, a to wszystko uzupełniane jest sałatkami
ze świeżych warzyw. Cóż, prawda czasu! Ale póki co, pizzy na
wielkanocne śniadanie nikt nie zamawia.
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Poniedziałek Wielkanocny
W kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego nie
ma "drugiego dnia świąt wielkanocnych", Poniedziałek
wielkanocny jest po prostu kolejnym dniem Oktawy Wielkanocnej, trwającej przez osiem dni począwszy od pierwszej
Niedzieli Wielkanocnej. Ten dzień zwany też Lanym Poniedziałkiem lub Smigusem dyngusem jest dniem wolnym od
pracy i społecznym obyczajem w naszym kraju. W naszej
tradycji tego dnia dla żartów polewa się wodą innych, nawet
nieznajomych. Tradycja polewania wywodzi się z pogańskich
zwyczajów związanych z symbolicznym budzeniem się
przyrody do życia i odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia.
A do tego potrzebna była woda. W symbolice chrześcijańskiej
mówi się, że zwyczaj polewania wywodzi się z Jerozolimy,
gdzie schodzących się i rozmawiających o zmartwychwstaniu,
Żydzi polewali z okien wodą, aby rozpędzić zgromadzonych
rozpowiadających te wieści. Inne zwyczaje Poniedziałku
Wielkanocnego, to czynienie sąsiadom psikusów, chodzenie
chłopców „z kogutkiem” i dziewcząt „z gaikiem” oraz zbieranie podarunków za śpiewy. Dziś z tych barwnych zwyczajów, praktycznie pozostał jeden polewanie. I to nie zawsze
wyłącznie dla żartu i pielęgnowania tradycji.

Wspólne zn

W swoich domach raczej nie tolerujemy
brudu i bałaganu. Ale niestety, ta dbałość
o porządek często kończy się na progu
mieszkania. Korytarze, klatki schodowe,
piwnice i otoczenie wokół bloków traktowane są, jako "ziemia niczyja", czyli wolno tam bazgrać po ścianach, śmiecić,
dewastować. Takie podejście do życia jest
nie tylko głupie, niemoralne i aspołeczne,
ale przede wszystkim nieekonomiczne.

A jak jest u innych?
Wielkanoc, jako największe święto religii chrześcijańskiej
obchodzona jest we wszystkich krajach. Każdy ma swoje
tradycje i specyfikę obrzędów. Przykładem może być Wielki
Piątek, który bardzo uroczyście jest obchodzony, tak w Kościele prawosławnym, jak i Kościołach protestanckich czy
Kościele ewangelicko-augsburskim. Te, związane z wiarą,
zazwyczaj kryją się poza murami świątyń. Ale nie wszędzie.
Wielki Tydzień bardzo uroczyście i powszechnie obchodzony
jest w Hiszpanii, a szczególnie w Andaluzji. Tam od Wielkiej
Środy centra miast zamknięte są dla procesji. Niektóre trwają
po kilkanaście godzin lub całą noc. Szczególna jest „Procesja
Ciszy” w Granadzie, gdzie na czas jej przemarszu okrywa się
ciemnością i spowija ciszą cała jej trasa. Co ciekawe, prawie
wszystkie procesje organizowane są przez świeckich.
Przy tej okazji warto również spojrzeć na świąteczne stoły, bo
tradycja wielkanocnego śniadania kultywowana jest w całej
Europie. Zacznijmy od jaj. U nas posypywane są solą i odrobiną pieprzu. Węgrzy przekrojone jajka na pół posypują tylko
papryką, a mieszkańcy Bałkanów natką pietruszki lub
szczypiorkiem. We Francji dekoruje się je musztardą, we Włoszech i Hiszpanii kaparami. A co poza tym? W Skandynawii
po długiej zimie tęsknota za zieleniną jest tak duża, że
najważniejszym daniem jest zupa szpinakowa. Dopiero potem
można się zabrać za kolejny rarytas szynkę z renifera. Litwa,
to wędliny i szynki oraz ćwikła, która do na stamtąd przywędrowała. No i obowiązkowo skiłłądź albo inaczej kin-dziuk. W
Austrii na stole króluje wędzona szynka z kością, Węgrzy
dodają do niej golonkę i zupę fasolową. Golonka du-szona w
piwie obok szynki jest zwyczajowym daniem wielkanocnym w
Niemczech. W Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii na stole
wielkanocnym musi się znaleźć upieczony w całości baranek,
Włosi w tym dniu jedzą także pizzę pasquale oraz rosół
wołowy, a Hiszpanie tortillę. Z kolei na Bałkanach oprócz
wędlin podaje się czebabcziczi, pleskawice i szaszłyki, a w
Bułgarii zupę pokrzywową. Ale gdzie tam tym wszystkim
specjałom do naszych!
Tadeusz Piątkowski

Niektóre trawniki wokół bloków przypominają wielkie, plenerowe popielniczki.

T

opniejący śnieg odsłonił wstydliwe
tajemnice części mieszkańców naszej Spółdzielni. Niektóre trawniki pod
blokami przypominają gigantyczne popielniczki, a inne psie wychodki. Napisaliśmy wstydliwe tajemnice, bo to przecież wstyd rzucać niedopałki przez balkon, albo nie sprzątać po swoim psie.
Część z nas na widoki, takie jak na zdjęciu
obok reaguje oburzeniem, że nikt tego
jeszcze nie posprzątał. A pierwsze skojarzenie powinno być takie: kim są ci
niewychowani ludzie, którzy tak śmiecą?
Problem nie dotyczy tylko śmiecenia
wokół bloków, ale także czystości w windach, piwnicach i na klatkach schodowych. Denerwują nas bazgroły na ścianach
i zniszczone elewacje. Winą obarczamy
zazwyczaj młodzież.
Problem polega jednak na tym, że „małolaty” często mieszkają w klatce schodowej, którą dewastują, a pracownicy spółdzielni nie zastąpią przecież rodzi-

cielskiego nadzoru. Policja prowadzi
ciekawą akcję społeczną pod nazwą „nie
reagujesz akceptujesz”. Jej przekaz jest
mniej taki, że obywatele którzy są
świadkami przestępstwa albo wykroczenia i nie próbują temu zapobiec, w jakiś
sposób dają przyzwolenie na takie sytuacje. Taka akcja przydałaby się także na
potrzeby naszej Spółdzielni. Gdyby przeprowadzić ankietę i zadać lokatorom pytanie: czy lubisz mieszkać w zdewastowanej klatce schodowej? W stu procentach
odpowiedź brzmiałaby: nie. A gdyby postawić pytanie: czy zapobiegłeś kiedyś
próbie dewastacji dobra wspólnego?
U porządnych ludzi przyzwalanie na
niszczenie klatek schodowych, korytarzy
i piwnic, powinno powodować tak zwanego kaca moralnego.
Ale to nie jest jedyna dolegliwość. Skutki
finansowe takiego podejścia do życia
ponoszą nie tylko ci, którzy maja wyrzuty
sumienia ale także lokatorzy, którym jest

obojętne co dzieje się po drugiej stronie
drzwi wejściowych.
Wcześniej czy później zabazgrane ściany
trzeba będzie zamalować, zniszczone
urządzenia naprawić, a śmieci wokół bloku posprzątać. Nie zrobią tego krasnoludki, ale ekipy remontowe i porządkowe
spółdzielni. W skali roku wydatki z tego
tytułu idą w setki tysięcy złotych. Kto za
to płaci? Współwłaściciele i współzarządy budynku, czyli lokatorzy. W takich
sytuacjach zawsze się pisze, ile dobrych
spraw można by załatwić za te pieniądze,
gdyby nie zostały wyrzucone na usuwanie
skutków ludzkiej głupoty. Brzmi to trochę
populistycznie, ale taka jest prawda.
W czasach PRL hasło „dobro wspólne”
oznaczało państwowe, czyli niczyje. Ale
teraz żyjemy w innej epoce. Wspólne
znaczy swoje, a prawo własności daje nie
tylko przywileje, ale nakłada także
zobowiązania.
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aczy swoje
Fragmenty regulaminu Spółdzielni Mieszkaniowej ”Orłowiec”

Świąteczne
symbole
Baranek
By zrozumieć wielkanocną
symbolikę baranka należy
cofnąć się do czasów starożytnego Egiptu, gdzie uciskany
lud Izraela prosił Boga o wybawienie z niewoli. Historia ta
jest zapewne znana naszym
Czytelnikom, chociażby z hollywoodzkich produkcji ty-pu
„Mojżesz”, czy „Książę Egiptu”. Chodziło o to, że z powodu zatwardziałości faraona,
który nie chciał wypuścić
Izraelitów z niewoli, na Egipt spadły srogie plagi. Najgorszą
był anioł zagłady, który miał spowodować śmierć wszystkich
pierworodnych w ziemi egipskiej, począwszy od pierworodnego syna faraona, a skończywszy na pierworodnych niewolników, a nawet bydła. Przed tą plagą istniał tylko jeden dany
przez Boga sposób ochrony krew baranka. Zgodnie z Bożym
nakazem każda rodzina izraelska, by uniknąć śmierci
pierworodnych, miała zabić baranka i jego krwią pomazać
drzwi domu. W ten sposób ci, którzy zaufali Bogu, zostały
ochronieni przed straszliwą plagą, jaka przeszła przez kraj.
Branek stał się ofiarą zastępczą, poniósł śmierć, by ludzie
mogli żyć.
Jaki związek ma ta historia z zmartwychwstaniem
Chrystusa?
Otóż Pan Jezus tej nocy, której był wydany, obchodził właśnie
żydowską Paschę. Zgodnie ze zwyczajem swego narodu spożył
z uczniami wielkanocnego baranka oraz podzielił się przy
świątecznym stole chlebem oraz winem. Nadał jednak tym
symbolicznym pokarmom paschalnym nowe znaczenie
i wskazał, że to już nie krew baranka, który ochronił Izraelitów
przed śmiercią w Egipcie, ale to Jego ciało i Jego przelaną
krew odtąd mają uczniowie wspominać w to święto. Czemu?
Bo baranek wskazywał na Niego. Bo to On zajmie miejsce
wielkanocnego baranka.
Krew baranka ochroniła Izrael przed plagą śmierci. Krew
Jezusa może ochronić nas przed śmiercią wieczną.

Pisanka
Jedna z legend głosi, że
akurat w tym czasie, gdy Jezusa prowadzono na śmierć,
pewien biedak szedł na targ
z koszykiem pełnym jaj.
Postawił go przy drodze,
a sam pomógł Zbawicielowi
nieść krzyż. Gdy wrócił,
zobaczył, że wszystkie jajka są czerwone. Dzisiaj zdobienie jaj
nie ma znaczenia magicznego. Nikt już nie twierdzi, że ich
barwienie jest jednym z warunków istnienia świata. Obecnie
jest to po prostu piękna dekoracja świątecznego stołu.

Zając
Niepozorny i płochliwy zając
pojawił się już w pismach
Ojców Kościoła. W Księdze Przysłów można znaleźć
pochwałę rozumności tych
małych zwierząt. W wielu
interpretacjach stanowią one
przenośnię mądrych pogan,
którzy nawracają się i przyszłość budują na duchowej skale
Kościoła. Z kolei św. Augustyn uznał zające za symbole
grzeszników, którzy znajdują ucieczkę w skale Chrystusie.
Zające stanowią ważny element sztuki wczesnochrześcijańskiej. Można je zobaczyć, m.in., na naczyniach chrzcielnych i płytach nagrobnych. Najczęstszy motyw to zając
spożywający winne grono, co może oznaczać człowieka
neofitę, który czerpie siłę z nauki Chrystusa (naczynia
chrzcielne) bądź też chrześcijanina, który po ziemskiej
wędrówce rozkoszuje się owocem wiecznego życia (kamienie
nagrobne).
Natomiast połączenie zająca z symboliką jajka wielkanocnego
sięga końca XVII wieku. Jedni widzą tu nawiązanie do
zwyczajów podatkowych, które dopuszczały składanie daniny
w naturze, co sprawiało, że często wraz z jajkami składano
zwierzęta, i to nie koniecznie domowe, inni próbują spojrzeć
na problem oczyma dzieci. One to mogły w czasie Wielkanocy
zauważyć na polach biegające zające, zapowiadające nadejście
wiosny. Ponieważ zawsze obdarowywane były w te święta
pisankami, łatwo było przypisać właśnie zającom rolę roznosicieli tych prezentów.
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Poziomo
1) Dla kierowców autostrada,
a dla narciarzy?
7) Wijąca się i oplatająca roślina.
11) Między poniedziałkiem
a środą.
12) Pod biustonoszem.
13) …mądrości, wcale nie oznacza
mądrości.
15) Dobrze mu idzie załatwianie
czegoś.
19) Tytułowe ostateczne
zniszczenie w filmie
z Brusem Willisem.
22) Poniedziałek ze śmigusem
dygusem.
23) Narzędzie do cięcia drewna,
albo antyczny wojownik.
24) Okrągła liczba.
25) Internetowe spotkanie.
26) Pełna tajemnic rzeka
w Niemczech.
27) Żyje z tego, co dostanie od
innych.
29) Pierwiastek z grupy
żelazowców.
30) Jest ich troje.
31) Odgłos tłuczonego szkła.
32) Piękna żona faraona
Echnatona.
34) Naczynie kuchenne mające
zastosowanie także w…kościele.
35) Tytuł skandalizującego
w latach 90 filmu Andrzeja
Żuławskiego.
39) Staroć, sprawa pachnąca
„myszką”.
41) Razem z „meduzą” stanowiła
żelazny zestaw restauracyjny

w czasach PRL.
42) Potocznie i slangowo
o wyroku śmierci.
43) Co robi to stary niedźwiedź
z dziecięcej piosenki?
44) Na Śląsku mówimy na ten
przysmak: krupniok.
Pionowo
1) Bardzo wybuchowy płyn.
2) Drapieżny ptak z rodziny
sokołów.
3) Więcej niż huragan.
4) Minerałów z rodziny
krzemianów.
5) Apel, ważne ostrzeżenie.
6) Daleki od rzeczywistości
kierunek w sztukach plastycznych.
9) Potoczna nazwa krótkiego biegu
w lekkoatletyce.
10) Czysty przypadek, ślepy traf.
14) Pojemnik na płyn, na przykład
wino, mleko albo wodę.
16) Wyższe sfery.
17) Kobieta przekazująca
informacje.
18) Prawdziwość, wiarygodność,
szczerość.
20) Drobniutki węgiel.
21) Kanadyjski piosenkarz.
28) Chiński trwa od wieków,
berlińskiego już nie ma.
33) Tkanina z dodatkiem włókien
syntetycznych.
35) Substancja w kościach.
36) Nie mów nic!
37) Rzymski cesarz - piroman.
38) Miejsce pracy gladiatora.
40) Kompletne zero.

