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Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej 

nadziei może sprzeciwiać. 

Św. Jan Paweł  
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POMÓŻ DZIECIOM Z 
WAŁBRZYCHA – TO NIC NIE 
KOSZTUJE- PO PROSTU 
ZAGŁOSUJ W INTERNECIE 
 

Drogie Koleżanki! Nadszedł czas działania!  

 

Jak co roku, na początku grudnia będziemy mieć tylko 48 h żeby pomóc świetnym, ale mocno dotkniętym przez los 

dzieciom z Wałbrzycha, tym którymi opiekuje się niepokalańska Fundacja Garczyńskiej.  

Tym razem GŁOSOWANIE będzie trwało od piątku 06 grudnia godzina 18.00 do niedzieli 08 grudnia do 18.00. 

Głosowanie będzie na youtube w ramach międzynarodowego konkursu Project for Awesome. Już 4 razy się 

UDAŁO!!! 

LINK DO GŁOSOWANIA pojawi się dokładnie o 18.00 w piątek, 06 grudnia: 

- na facebooku Fundacja Edukacyjna im. S. Wandy Garczyńskiej 

- na www Fundacji Garczyńskiej: https://fundacjagarczynskiej.wordpress.com 

Proszę tylko o GŁOS w międzynarodowym konkursie Project for Awesome.. To nic nie kosztuje!!! 

Proszę POINFORMUJCIE przyjaciół.  Tyle wystarczy, a można realnie poprawić życie 30stce dzieciaków, którymi 

opiekuje się Fundacja Edukacyjna im. S. Wandy Garczyńskiej z Wałbrzycha.  

Teraz taki drobiazg przychodzi do świetlicy, dzieciaki wczesnoszkolne. Rozczulające w swojej dziecięcej walce o 

lepsze życie. Fundusze, które możemy wygrać w tym konkursie pozwolą na dalsze działanie czynnej codziennie 14-

18.00 świetlicy. 

Będzie na jedzenie, zajęcia edukacyjne, wycieczki. To wszystko że by dać im kilka dobrych chwil w dzieciństwie i 

pokazać dzieciom, że mają prawo należeć do lepszego świata. 

 Czy warto? Wyobraź sobie grupę dzieciaków, 7-8 lat, które codziennie biegną do świetlicy. Bo tu czują się dobrze! 

A to rzadkość w ich trudnym życiu. 

 

NA CO IDĄ FUNDUSZE W FUNDACJI 

GARCZYŃSKIEJ W WAŁBRZYCHU 

Oczywiście dzieci były karmione, odrabiano z nimi lekcje, 

były zajęcia z matematyki na bazie gry komputerowej 

Minecraft, ale działo się też dużo innych rzeczy. 

Od początku roku do świetlicy doszła duża grupa nowych 

dzieci, głownie maluchów, które systematycznie przychodzą 

korzystając z różnych propozycji świetlicy: odrabiają lekcje, 

uczestniczą w zajęciach, biorą udział w projektach 

realizowanych przez Fundację, chętnie jeżdżą na wycieczki. 

https://www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna/?eid=ARCMlVUrefSMLDULG6usTW8hO7wDeg2AmTYp4UiEDC_a7egBrLLbHXpRyN6pkMxWwFi8USfZZD0l3fmY
https://fundacjagarczynskiej.wordpress.com/
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Ferie zimowe 2018 cała świetlica spędziła 

bardzo czynnie mianowicie jeżdżąc na 

nartach na Dzikowcu, uczestnicząc w 

zajęciach na basenie czy odpoczywając w 

Kinder Planecie. W tym roku 

zrezygnowałyśmy z wyjazdu grupy dzieci 

poza Wałbrzych na rzecz wzięcia większej 

grupy na narty. Okazało się, że pomysł był 

bardzo trafiony. Dzieci stosunkowo szybko 

nauczyły się jeździć na nartach i szaleństwom 

na śniegu nie było końca. Żeby dzieci nie 

zmęczyć za bardzo co drugi dzień 

jeździłyśmy na basen. Mimo, że wałbrzyskie 

szkoły mają program nauki pływania w 

młodszych klasach szkoły podstawowej 

szybko okazało się, że spora grupa dzieci nie 

jeździ na te lekcje z różnych powodów 

(oficjalnie podawane są zdrowotne). W 

zajęciach podczas ferii zimowych systematycznie uczestniczyło około 20 dzieci. 

Pod koniec stycznia 2018 otrzymałyśmy wiadomość zza Oceanu, że i tym razem otrzymamy dofinansowanie z 

Projekt4Awesome co pozwoliło nam na spokojne planowanie wakacji bo wiadomo było, że będą pieniądze na 

różnego rodzaju atrakcje podczas wyjazdu. Sukces zawdzięczamy różnym przyjaciołom, których nawet często nie 

znamy a którzy głosowali na nasz filmik i dzięki temu uzyskaliśmy dobry wynik wśród filmów z całego świata. 

Dziękowaliśmy wszystkim za pośrednictwem mediów wałbrzyskich ale nie wiem czy dotarło nasze podziękowanie. 

Tradycyjnie już na zakończenie karnawału dzieci wzięły udział w 

balu karnawałowym, który tym razem był przebierany. Przed balem 

każde dziecko robiło sobie maskę lub przebranie a później każdy dobrze 

się bawił. Świetlica została też zaproszona do szkoły, w której gimnazjalistki 

przygotowały przedstawienie „Polowanie na męża”. Dzieci, choć chyba nie 

wszystko rozumiały to bawiły się dobrą grą aktorek i samym przeżyciem, że 

są „jakby” w teatrze. 

W ramach projektu rewitalizacji miasta zaczęły się u nas zajęcia z gry na 

bębnach prowadzone przez sympatycznego p.Tomka. Dzieci chętnie 

bębnią dając upust swojej energii. 

 Koniec marca i kwiecień to czas przygotowania do udziału w 

jarmarku wielkanocnym organizowanym przez Szczawno – Zdrój – zdecydowałyśmy się na niego z kilku 

powodów – po pierwsze dlatego, żeby dać się poznać w środowisku, po drugie, żeby zarobić trochę pieniędzy i 

sprzedać piękne wypieki sądeckiej ciastkarni. S.Daria przysłała nam cudne zajączki, kaczuszki itp. trzeba więc było 

wszystko sprzedać, co się powiodło w 100% 

Kwiecień był miesiącem, w którym gościliśmy dwie bardzo ciekawe grupy pierwsza to archeolodzy z 

Warszawy. Zaprzyjaźnione z nami archeolożki tym razem przywiozły cała ekipę, która zakłada stowarzyszenie 

Terra Desolata i w ramach działalności organizuje różnego rodzaju warsztaty. U nas były to zajęcia 

detektywistyczne, warsztaty archeologiczne, zajęcia z oprowadzania po swoim mieście itd. Przez dwa 

dni dzieci bawiły się i odkrywały nowe tajemnicy przyrody i historii. 
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Drugą grupą, która do nas zawitała to podróżnicy wolontariusze związani z Fundacją Worldventures. 

Odbył się u nas pierwszy w Polsce Dzień Wolontaryjny ( Volounatary Day) organizowany przy współpracy z 

Fundacją Worldventures .To fundacja rodem z dalekich Stanów Zjednoczonych, której mottem jest Heart to Serve – 

Serce by Służyć. Na całym świecie wolontariusze tej Fundacji pracują dla dzieci, budują szkoły z butelek w 

Gwatemali, boiska w Stanach zjednoczonych, współpracują z organizacjami w Azji i Europie. Dwudziestka z nich, z 

różnych zakątków Polski i nie tylko (Wiedeń, Irlandia) zdecydowało się dać naszym Dzieciakom swoje Serce, czas, 

ręce, uśmiech . Malowali, sprzątali, bawili się z dziećmi itd. – bardzo ważnym dla nas jest wykonana praca 

ponieważ panowie malowali pomieszczenia świetlicy a w tym czasie panie porządkowały kartony z 

ubraniami, których znów nam się sporo uzbierało. Duża część kurnika została wysprzątana a dzieci 

obdarowane słodyczami. Mamy nadzieję, że to początek dłuższej przyjaźni. Oczywiście, za tę inicjatywą również stoi 

nasza dawna wychowanka szymanowska Basia Witkowska – bardzo dziękujemy! 

W kwietniu również rozpoczęliśmy przygotowania 

do Toyota Mini EuroCup do którego zostaliśmy 

zaproszeni. Niestety mimo zorganizowanych treningów z 

prawdziwym trenerem dzieci nie stawiły się na mecz i w 

sumie nie miał za bardzo kto grać – dla nas nauczka, 

żeby uczyć dzieci odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje. 

Dzień Dziecka spędziliśmy w Rezerwacie Przyrody 

Głazy Krasnoludków pod Krzeszowem. Zaprosiliśmy 

do wspólnego świętowania także dzieci pań pracujących 

w szwalni razem wesoło się wszyscy bawili. 

Główną atrakcją wyjazdu były także prezenty od firmy 

Mattel, które zostały przysłane kilka dni przed świętem dzieci – dzięki temu mogłyśmy rozdać 

dzieciom lalki, miśki, klocki i inne gry co wszystkim sprawiło ogromną radość a także trochę trudności, bo 

trzeba było sobie wybrać jedną z zabawek i okazało się, że dzieciom trudno się zdecydować na jedną rzecz ale 

trzeba się tego nauczyć. 

Jeszcze przed początkiem wakacji dzieci zagrały koncert bębniarski podczas urodzin ulicy Karkonoskiej 

(dawna Kosteckiego), w naszej dzielnicy. Z kolei w pierwszą rocznicę otwarcia Obserwatorium 

Astronomicznego na placu zabaw został otwarty Eko-Astro-Lab, czyli labirynt w którym odtworzono 

układ wszechświata umieszczając poszczególne planety wokół Słońca w odpowiednich proporcjach. Na tej 

uroczystości nie mogło nas zabraknąć bo przecież 

to się dzieje na naszym placu zabaw. 

Tuż po zakończeniu roku szkolnego 

wyruszyliśmy na kolonię tym razem był to 

Kołobrzeg. Ideą naszych kolonii jest to aby 

dzieci poczuły się jak dzieci, które wyjeżdżają na 

wakacje ze swoimi rodzicami. Tego nasze dzieci 

nigdy jeszcze nie przeżyły więc chcemy ich 

nauczyć jak to powinno być. Związane jest to z 

uczestnictwem w różnego rodzaju atrakcjach: 

podczas wyjazdy zwiedzałyśmy Kołobrzeg, 

byłyśmy w Zieleniewie w wiosce indiańskiej, 
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Pomerania Fun Park, i oczywiście korzystałyśmy z możliwości jakie stwarza morze i słońce. 

Po powrocie z kolonii gościłyśmy u nas Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej z Wrocławia, która przez dwa dni 

prowadziła z dziećmi warsztaty poetyckie zajmując się poezją Danuty Nowak, dawnej wychowanki 

naszej szkoły. Warsztaty polegały nie tylko na czytaniu poezji ale także na aktywności biologicznej, sadzeniu 

roślin i dekorowaniu otoczenia świetlicy. 

W lipcu 2018 rozpoczęły się także zajęcia z 

języka angielskiego. Nawiązałyśmy współpracę ze 

szkołą językową Konwersa i z tej szkoły mamy lektorkę, 

która potrafi bawiąc się z dziećmi uczyć podstaw 

języka angielskiego. Ważne jest także to, że lektorka 

potrafiła przełamać lęk dzieci przed mówieniem w 

obcym języku. 

W tym miesiącu rozpoczęłyśmy realizowanie 

projektu turystycznego pod nazwą „Złoto 

Dolnego Śląska”. W ramach realizacji tego projektu 

grupa dzieci wybrała się na wycieczkę do Złotego 

Stoku, gdzie zwiedzała kopalnie złota i brała udział w ciekawych warsztatach. Kolejnym wyjazdem w ramach 

projektu było zwiedzanie Książa. 

W sierpniu ogłoszona została akcja: ubierzmy dzieciaki z Wałbrzycha na jesień. W ramach tej akcji wielu 

ludzi z całej Polski przysyłało paczki z odzieżą i butami dla dzieci. Zawsze wzrusza i przejmuje nas ofiarność ludzi, 

których bardzo często w ogóle nie znamy. 

 Na zakończenie wakacji dzieci i panie ze szwalni wybrały się na spływ pontonowy do Barda. Było to 

bardzo pozytywne doświadczenie choć było także bardzo wymagające. Okazało się, że część pań nie potrafiła 

zorganizować sobie pracy i wspólnym wysiłkiem płynąć wzdłuż rzeki. Lepiej poradziły sobie z tym dzieci. Było to 

doświadczenie nie tylko spływu pontonowego lecz bardzo życiowe doświadczenie wzięcia swojego życia – jak 

wiosła – do ręki i poszybowania z nim dalej. 

Pod koniec sierpnia zostałyśmy bardzo miło zaskoczone wizytą pań z Banku Zachodniego, które 

postanowiły zrobić wśród klientów banku zbiórkę przyborów szkolnych dla naszych dzieci i właśnie, 

przed początkiem roku szkolnego nam je przywiozły. W tym roku nie planowałyśmy przygotowywania wyprawek 

szkolnych ponieważ został wprowadzony zasiłek dla dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego tzw. 300 zł wyprawki. 

Tym bardziej byłyśmy zaskoczone cała akcją ale było nam miło że zauważono naszą fundację w jeszcze innym 

kręgu. 

W październiku mieliśmy bardzo miła wizytę klubu sportowego MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 

– drużyny siatkarskiej kobiet, które odpowiedziały na nasz apel ubrania dzieci na jesień. Drużyna wśród 

swoich członków i sympatyków zrobiła zbiórkę i przyjechała do nas delegacja z prezentami. Przyjechała pani prezes 

klubu, działacze i zawodniczki. Nasze dzieci lekko spłoszone nie bardzo wiedziały jak się zachować ale szybko 

wspólna zabawa przełamała zaskoczenie i zdziwienie. Ta wizyta, później jeszcze jedna, z okazji świętego Mikołaja 

zapoczątkowała bardzo sympatyczne relacje między świetlicą a klubem. Z jednej strony zawodniczki bardzo starały 

się o kontakt z dziećmi a z drugiej świetlica zaczęła wyjazdy na mecze siatkarskie podczas których dzieci 

zetknęły się z kibicowaniem naprawdę, ze sportowymi emocjami, rywalizacją i problemami z tym związanymi. Na 

początku nie wszyscy umieli się zachować ale systematyczne obecności na meczach procentują coraz lepszymi 

umiejętnościami dzieci. Osobną radością jest to, że odkąd zaczęliśmy przychodzić na mecze „nasza” drużyna nie 

przegrała ani jednego meczu i w rezultacie przeszła do II ligi siatkówki kobiet. Dzieci jednoznacznie uważają, że to 

dzięki ich kibicowaniu. I niech tak zostanie. 
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W październiku ogłoszono oficjalne wyniki zbiórki 1% podatków – na nasze konto wpłynęło 19.561 zł. 
Bardzo jesteśmy wdzięczne tym, którzy przekazali swój 1% na nasze konto i przeznaczamy te pieniądze na dzieci – 

na organizację wyjazdów kolonijnego i podczas ferii zimowych a także dodatkowe zajęcia, żeby dzieci mogły się 

jak najlepiej rozwijać. 

W ramach realizacji projektu „Złoto Dolnego Śląska” dzieci wzięły udział w wycieczce do Złotoryi 

gdzie miały możliwość poszukiwania złota, płukania go i uczestniczenia w różnego rodzaju ciekawych 

warsztatach. 

Pod koniec roku wzięliśmy udział jeszcze w dwóch projektach skierowanych do społeczności 

lokalnych: pierwszy przygotowany przez chór Salve Regina ze Szczawna – Zdroju, który polegał na 

przygotowaniu pieśni i piosenek patriotycznych. Do koncertu dzieci przygotowywały się próbami z paniami z 

chóru a później wzięły udział w uroczystym koncercie. Było to bardzo ciekawe doświadczenie śpiewania wśród 

bardzo różnych grup: szkolnych, szkoły muzycznej, ogniska 

muzycznego, szkół podstawowych i średnich. W koncercie brał 

także udział chór dorosłych. Nasze dzieci wykonywały 

piosenkę: Jest taki kraj. 

Drugim projektem, w którym wzięła udział świetlica 

był projekt Astro Przygoda podczas którego dzieci 

odkrywały pod kierunkiem s.Dorotei tajniki 

wszechświata, robiły różne doświadczenia i obserwacje. Oba 

projekty były finansowane przez Fundację Berit z Głuszycy, 

która rozdzielała mikrogranty po 5 tysięcy złotych. Po raz 

pierwszy uczestniczyliśmy w tych mikrograntach i nawet nam się 

to podobało. 

Grudzień rozpoczął się od przygotowań do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym, 

jak co roku przez Biuro Rewitalizacji miasta. Jarmark był dużą imprezą organizowana w rynku i pozwolił nam na 

wystawienie i sprzedaż rozmaitych wyrobów: kartek świątecznych, zabawek choinkowych, sianka i opłatków. W tym 

roku jedna z osób wspierających Fundację zrobiła nam dużo ozdób z wikliny papierowej, która pomalowana 

kolorowymi farbami pięknie się prezentowała. Choinki, gwiazdki, serca, wianki na drzwi czy okna stanowiły atrakcję 

naszego stoiska. Sprzedawałyśmy także pierniki, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Pierniki zostały 

upieczone w ciastkarni w Nowym Sączu a myśmy je tylko sprzedawały. Były tak piękne, że wszystkim się bardzo 

podobały. 

Po raz kolejny okolice 8 grudnia były dla nas bardzo pracowitym czasem bo właśnie ruszał w tym 

roku Projekt4Awesome. To już piąty raz kiedy Iza Rudnicka nagrała filmik prezentujący pracę naszej 

świetlicy i wystawiła go w konkursie amerykańskim obejmującym cały świat. Pieniądze jakie 

otrzymujemy z tego konkursu pozwalają nam na spokojną pracę z dziećmi przez cały rok. Dlatego też początek 

grudnia jest taki pracowity. Beata, nasza wolontariuszka mobilizuje media wałbrzyskie i dolnośląskie więc udzielamy 

wywiadów, pokazujemy to, co robimy i zachęcamy ludzi do głosowania. W tym roku wyjątkowo dużo ludzi 

głosowało w Wałbrzychu i okolicach. Wprawdzie od razu nie znamy jeszcze wyników głosowania ale wiemy skąd 

głosowano. Te dane udostępniają Amerykanie i można je obserwować. W tym roku nie byłyśmy jedyna polska 

organizacją startującą w tym konkursie. Jedna z naszych dawnych wychowanek podejrzała nasza akcje i 

wystartowała ze swoją fundacją. Życzymy im powodzenia bo rzeczywiście jest to ogromna pomoc dla działalności 

organizacji. Wyniki konkursu poznamy znów dopiero na początku roku. 
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Pod koniec roku zostałyśmy zaproszone jeszcze 

na zakończenie projektu w Teatrze Lalki i Aktora 

w Wałbrzychu na przedstawieni pt. „Sztuka z 

rozumieniem”. W ramach projektu zorganizowano 

również konkurs na fotografię zwierzolubną. Dzieci z 

radością obejrzały wystawę i przedstawienie. 

Rok pracy w świetlicy kończyłyśmy udziałem w 

wigilii miejskiej, na którą już tradycyjne 

piekliśmy pierniczki. Dzieci częstowały 

uczestników tymi swoimi wypiekami i radości z 

tego było bardzo dużo. 

I na koniec wigilia w świetlicy, na którą dzieci 

przyszły elegancko ubrane – po raz pierwszy 

wszystkie i nie było wątpliwości, że to było 

święto. Po życzeniach i posiłku był czas na zabawy i prezenty, które były przez dzieci bardzo wyczekiwane. W 

tym roku starałyśmy się dopasować prezenty do dzieci i w dużej mierze nam się to udało. 

W minionym roku Fundacja zatrudniała dwie panie pracujące na pół etatu jako wychowawczynie w świetlicy i jedną 

na stanowisku pracownika socjalnego. 

Pracę z dziećmi wspierali wolontariusze: uczennice Prywatnego LO sióstr niepokalanek a także uczennice szkoły nr 21 

z Podzamcza i Gimnazjum nr 12. 

 

„POZDRAWIAMY TYCH WSZYSTKICH, 
KTÓRYCH  ŻYCIE JUŻ ZGASŁO” 

 Początek listopada… czas szczególny dla wszystkich chrześcijan. Czas refleksji nad tym,  co doczesne ale 
także nad tym,  co dalej… Wprawdzie, kiedy będziecie czytać te wiersze, będzie już po Wszystkich Świętych i po 
Zaduszkach ale mam nadzieję, że echa tych świąt będą jeszcze w waszych sercach trochę brzmieć. 

ks. Jan Twardowski 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna 
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 
przychodzi jednocześnie jak patos i humor 
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej 
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu 
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon 
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żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć 
kochamy wciąż za mało i stale za późno 

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze 
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą 

Joanna Kulmowa "W Zaduszki" [fragm.] 

Tu jest pamięć i tutaj świeczka. 
Tutaj napis i kwiat pozostanie. 
Ale zmarły gdzie indziej mieszka 
na wieczne odpoczywanie. 

Smutek to jest mrok po zmarłych tu, 
ale dla nich są wysokie, jasne światy. 
Zapal świeczkę. 
Westchnij. 
Pacierz zmów. 
Odejdź pełen jasności skrzydlatej. 

W strofach tych wierszy znalazłam wiele głębokich prawd 
życiowych. Czy wystarczająco kochałam moich najbliższych, na 
grobach których zapalam teraz lampki? Czy byłam dostatecznie 
łagodna? Tolerancyjna - gdy nie były spełniane moje oczekiwania?  
Wiele pytań się nasuwa i  chcąc na nie uczciwie odpowiedzieć 
trzeba dojść do wniosku, że nie było z tym najlepiej. Kochamy 
przeważnie za mało i trochę za późno a ks. Twardowskiego 
niestety tak trudno w porę  zrozumieć i uwierzyć jego słowom.  
Najtrudniej chyba jednak pamiętać o nich nieustannie.  Mimo 
wszystko chyba trochę łagodniejemy wobec siebie dzięki 
atmosferze tego święta i dzięki temu, że wierzymy, że dla tych 
którzy odeszli są „wysokie, jasne światy”. Być może też 
zatrzymamy się na chwilę i zadumamy nad tym , czy kiedy 
przyjdzie czas że „zgaśnie świeczka naszego ziemskiego życia” 
podążymy do  tych „wysokich, jasnych światów”.  

  

Roman Brandstaetter zadumany nad tym, w wierszu 
pt. „Biblio OJCZYZNO Moja” pisze tak: 

„Już ma się ku zachodowi, 
Z lipy przed moim domem opadają liście. 
Ludzie z mojego życia bezpowrotnie odchodzą, 
Grobów jest więcej niż żywych przyjaciół. 
Nawet spłowiał atrament na matczynych listach,  
Pisanych do mnie nocą z dzielnicy pogromu 
A ja siedzę nad Tobą, 
Biblio, 
I uczę się śmierci 
Może tego jednego w końcu się nauczę.(…) 

Może jeszcze się przyda odrobina historii… 
 W roku 935 papież Jan XI wyznaczył na 1 

listopada osobne święto ku czci Wszystkich Świętych. 

Opisywanie szczegółów historycznych tego święta 

zajęłoby zbyt dużo miejsca w kurierku. Wspomnę 

tylko, że w różnych krajach i religiach ma ono tradycję 

starą i różniącą się od chrześcijańskiej.  

Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań 

spisanych w języku polskim jest kazanie na Dzień 

Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum). 

Kazanie to znajduje się w rękopisie Biblioteki 

Kapitulnej w Pradze i pochodzi z połowy XV wieku. 

 



Nr 51 Kurier Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego         8 

 Święto to było dniem wolnym również w czasach PRL-u, ale oficjalnie starano się nadać mu charakter 

świecki i nazywano je Świętem Zmarłych. Nazwa ta utrwaliła się w świadomości wielu osób, jako kościelna 

nazwa uroczystości liturgicznej: Wszyscy Święci.  

 Następnego dnia po Wszystkich Świętych - w Dzień Zaduszny (2 listopada) obchodzony jest dzień 

wspominania zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkami). Dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan 

zachodnich jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata. 

Hanna Łochocka „Płoną świeczki” 

Dzień jesienny tak cicho 
Jak liść zżółkły opada; 
Złoto ma z października 
Smutek ma z listopada. 

I w ten smutek złotawy, 
I w ten płomyk zamglony 
Przybrały się Zaduszki 
Jak w przejrzyste welony. 

Płoną świeczek szeregi, 
Płoną świeczek tysiące, 
Powiewają płomyki 
Zamyślone i drżące. 

Więc płomykiem jak dłonią, 
Dłonią ciepłą i jasną, 
Pozdrawiamy tych wszystkich, 
Których życie już zgasło. 

P.S. : Zmarła ostatnia krewna Chopina.  

Krystyna Ciechomska-Gołębiewska ostatnia żyjąca krewna Fryderyka Chopina zmarła 19 września w Gdyni. 
Była praprawnuczką siostry Fryderyka Chopina - Ludwiki Jędrzejewicz i ostatnią żyjącą osobą z tej linii rodziny. 

 

Krysia Pietrzyk, Szymanów, matura 1955r. 

 

 

 

 

 


