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DOM 2-SEGMENTOWY

Zapewniamy transport i montaĔ






Nasze produkty sð znakowane
znakiem jakoćci CE i produkowane
sð zgodnie z normð PN-EN 12839:2012

(moİliwoĤþ wykoęczenia)

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

nauczyciel biologii i chemii
Wielkanoc kojarzy mi siċ z ciepâem,
z przeīywaniem duchowym, czasem
spċdzonym w rodzinnym gronie. Nie
moīe zabraknĆý ğwiĆtecznego, niedzielnego ğniadania i zajĆczków.
W tym roku udaâo mi siċ uniknĆý
wiċkszoğci trudów zwiĆzanych z przygotowaniami, poniewaī jestem mâodĆ
mċīatkĆ, wiċc ğwiċta spċdzamy trochċ
u jednych rodziców, a trochċ u drugich.
Jednak, jeğli tylko pogoda mi na to
pozwoli, to mam zamiar przed ğwiċtami
umyý wszystkie okna oraz przeprowadziý w domu gruntowne porzĆdki.
Oprócz tych ğwieckich przygotowaĕ staram siċ odpowiednio nastawiý
duchowo. Miċdzy innymi mam zamiar
pójğý do spowiedzi.
Kiedyğ ğwiċta byây bardziej beztroskie, bo nie miaâo siċ ğwiadomoğci,
jak duīo pracy trzeba wâoīyý w ich
przygotowanie. Rodzina z caâej Polski
zjeīdīaâa siċ do babci i wszyscy, w tak
duīym gronie, ğwiċtowaliğmy. Teraz juī
tego nie praktykujemy.
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Paulina Tasarek

&HQDGRX]JRGQLHQLD

emerytka

Dla mnie Wielkanoc to wiosna,
piċkna pogoda, sâoĕce. Do ğwiĆt przygotowujċ siċ raczej tradycyjnie, jak
wiċkszoğý ludzi. Piekċ ciasta, gotujċ
róīne potrawy, kupujċ trochċ sâodyczy.
Jednak ğwiċta to nie tylko jedzenie,
trzeba posprzĆtaý dom, umyý okna,
ale równieī naleīy przygotowaý siċ
duchowo. Jestem katoliczkĆ, wiċc
oczywistym jest dla mnie, īe naleīy
iğý do spowiedzi i przeīywaý ten czas
wspólnie z Koğcioâem.
Ğwiċta tylko i wyâĆcznie z rodzinĆ
w domu. Nie wyobraīam sobie, by wyjechaý do hotelu czy obcych mi ludzi.
Jak czâowiek byâ dzieckiem, to
ğwiċta byây o wiele radoğniejsze niī
teraz, gdy jest siċ dorosâym. Myğlċ,
īe jest tak dlatego, īe dzieci cieszĆ
siċ z najdrobniejszych szczegóâów,
niczym siċ nie przejmujĆc, natomiast
doroğli nie potraÀĆ odâoīyý na bok
swoich problemów.

Daniel áagódka
pracuje za granicĆ

Ğwiċta wielkanocne kojarzĆ mi siċ
z piċknĆ pogodĆ, której niestety w tym
roku nie ma, ze ğmigusem-dyngusem,
z jajkami. Równieī z czasem, w którym
skupiamy siċ na naszych grzechach,
sâaboğciach, zastanawiamy siċ, jacy jesteğmy.
Niestety, najbliīszych ğwiĆt nie
spċdzċ z rodzinĆ, poniewaī bċdċ
w tym czasie w pracy. Tak wiċc, jak
widaý, nie wszyscy majĆ ğwiċta. Z tego
teī powodu zbytnio nie przykâadam
wagi do przygotowaĕ. Oczywiğcie moja
rodzina szykuje odpowiednie jedzenie,
ğwiċconkċ, ale mnie to ominie.
Jeğli chodzi o prezenty, to wychodzċ z zaâoīenia, īe powinny byý
raczej skromne, bo to nie one podczas Wielkanocy sĆ najwaīniejsze.
Wiadomo, īe kaīdy siċ cieszy, gdy
coğ otrzyma, jednak myğlċ, īe dzieci
majĆ najwiċkszĆ frajdċ z szukania,
a nie z samych podarunków.
Za czasów mojego dzieciĕstwa
najbardziej czekaâo siċ na prezenty,
teraz chodzi przede wszystkim o czas
spċdzony w rodzinnym gronie.
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Wielkanocne reÁeksje

Halina Przerwa

DokoĔczenie na str. 10.
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Zygmunt Dziekan
emeryt

Z WielkanocĆ kojarzy mi siċ przede
wszystkim post. Ğwiċta obchodzċ raczej w tradycyjny sposób, trzymajĆc
siċ tradycji koğcielnej. Jest to najwaīniejszy dla katolików czas w ciĆgu
roku. Uwaīam, īe o wiele waīniejszy
niī Boīe Narodzenie. Urodziny ma
kaīdy, a tu jednak Pan Jezus oddaâ
za nas īycie.
Na ten okres przygotowujċ siċ
zarówno poprzez porzĆdki w domu,
jak i porzĆdki w duszy. Chodzċ do
koğcioâa i siċ spowiadam. W moim
domu âĆczymy porzĆdki ğwiĆteczne
z tymi wiosennymi.
Gdy byâem dzieckiem, bardzo cieszyâem siċ ze ğwiĆt, w dorosâym īyciu
nie zawsze tak jest. Trudno powiedzieý,
od czego to zaleīy. Moīliwe, īe kiedyğ
byâem bardziej beztroski, a na pewno
miaâem o wiele mniej spraw na gâowie.
Dodatkowo kiedyğ byâo o wiele bardziej
rodzinnie niī teraz.

Karolina Wiċcek
pracuje za granicĆ

Uwielbiam atmosferċ ğwiĆt wielkanocnych. Ten czas kojarzy mi siċ
z prezentami, dobrym jedzeniem, ale
przede wszystkim z mojĆ rodzinĆ.
Z babciĆ i z mamĆ gotujemy
i pieczemy placki, a ze ğwiċconkĆ do
koğcioâa wybieramy siċ zawsze caâĆ
naszĆ rodzinĆ. Nie wyobraīam sobie,
īeby mogâo byý inaczej.
Jest duīo róīnic miċdzy ğwiċtami
teraz, a tymi z mojego dzieciĕstwa.
Kiedyğ czekaâo siċ przede wszystkim
na prezenty i nie miaâo siċ īadnych
obowiĆzków. Natomiast dzisiaj prezentów jest o wiele mniej lub sĆ one
tylko symboliczne, a obowiĆzki czasem
nas przytâaczajĆ. Nie ma juī teī tak
ogromnej radoğci ze spraw z pozoru
nieistotnych, a jednak waīnych. Zanika
równieī tradycja zwiĆzana z wielkanocnym poniedziaâkiem. Ğmigus-dyngus
obchodzĆ tylko dzieci, a my doroğli
nawet nie „polewamy siċ” kilkoma kropelkami.

