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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego                                    
w Dychowie 

 

                         NR 82                                                        Luty’ 2019 

Dzień Życia Konsekrowanego 

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud 
Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej - Maryja 
wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że 
nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. 

W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad 
darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu 
największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa 
w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, 
składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: 
"Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego 
życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, 
poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty Jezusa, 
dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»" (Vita consecrata, nr 1). 

W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty określa jego 
potrójny cel. 

Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana 
i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca  
i raduje Wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz 
poprzez budujące owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy 
Królestwa. 
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Dzień Życia Konsekrowanego ma - po drugie - za zadanie przyczynić się do 
poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego. 

Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, 
zaproszonych do wspólnych i uroczystych obchodów niezwykłych dzieł, 
których Pan w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary 
blaski tego Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w ich sposobie 
życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję  
w Kościele i w świecie. 

Zakonnica klauzurowa "Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu 
Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ 
wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego 
Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem" - podkreśla 
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata. "Życie konsekrowane 
nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi 
cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości ludu Bożego, 
ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją". 

Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór 
ewangelicznej Marii pragną "obrać lepszą cząstkę" - podejmują życie  
w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym 
służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w czystości, 
ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej. 

Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś życia zakonnego. Składane 
śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dotykają trzech podstawowych 
dziedzin życia. 

Pierwszy - ślub czystości - jest wyborem Chrystusa jako jedynej miłości  
i dlatego wiąże się z dobrowolną rezygnacją z życia małżeńskiego. Ta miłość 
oblubienicy do Oblubieńca znajduje swoje przedłużenie w miłości do tych, 
których wszyscy opuścili. 

Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia konsekrowanego na powszechnie 
obecną dzisiaj "materialistyczną żądzę posiadania, lekceważącą potrzeby  
i cierpienia słabszych i wyzutą z wszelkiej troski o zachowanie równowagi 
zasobów naturalnych" (Vita consecrata, nr 89). 

Ślub posłuszeństwa związany jest natomiast z kulturą wolności, ściśle 
związaną z szacunkiem dla osoby ludzkiej, z pomniejszaniem obszarów 
niesprawiedliwości i przemocy. "Posłuszeństwo właściwe dla życia 
konsekrowanego ukazuje w sposób szczególnie wyrazisty posłuszeństwo 
Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej właśnie tajemnicy, poświadcza, że 
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nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością" (Vita consecrata, 
nr 91). 

Powołanie do życia zakonnego jest radą, do której wzywa nas Jezus Chrystus. 
Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane wszystkim uczniom 
Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, 
nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwanie do życia 
konsekrowanego, obowiązek praktykowania ubóstwa i posłuszeństwa oraz 
czystości w bezżenności dla Królestwa. 

Zakony wyrastały w historii Kościoła, powstawały w nim i jemu służyły. 
Chrześcijanie pragnący żyć w całkowitej zgodzie z ideałami swojej religii, 
zasilali źródło Kościoła zagrożonego stale przez oschłość i zepsucie. Zakony 
są ważną cząstką Kościoła. Zapotrzebowanie na ich działalność nie maleje, 
lecz wręcz przeciwnie - rośnie. Jan Paweł II w czasie spotkania z zakonami na 
Jasnej Górze 5 czerwca 1979 r. stwierdził, że bez zgromadzeń zakonnych, bez 
życia poświęconego Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa 
Kościół nie byłby w pełni samym sobą. "Wasze domy - mówił Ojciec Święty - 
powinny być przede wszystkim ośrodkami modlitwy, skupienia i dialogu, 
osobistego i wspólnotowego z tym, który jest i ma pozostać pierwszym  
i naczelnym rozmówcą w każdym waszym pracowitym dniu". 

Źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/dzk.php3 

 

 

KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 
Kochani! Dziś rebus, którego rozwiązanie związane jest ze świętem obchodzonym na 

początku lutego. Waszym zadaniem jest rozszyfrować hasło i wyjaśnić co to takiego. Na 
odpowiedzi czekamy do 13 lutego. Powodzenia!!! 

 

                                                                           

 

     (HŁ) 
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Sakrament Chrztu Świętego  

w styczniu przyjęli: 

- Emilia Gabriela Haber - Brzózka 
 
Do wieczności w grudniu odeszli: 

- śp. Anna Pleśniak – Stary Zagór 
- śp. Sylwester Kaczkowski - 
Bronków 
 
Intencje mszalne w kościele  

w Dychowie: 

LUTY 2019 

NIEDZIELA 03.02.2019 
godz. 8.00 – śp. ks. Witold Kosicki w 
4 rocznicę śmierci  - od rodziny P. 
Andrzeja Grabowskiego 
godz. 11.00 – śp. Weronika, Jan 
Grymowicz, śp. Włodzimierz 
Sieniawski 
PIĄTEK 08.02.2019 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące   
SOBOTA 09.02.2019 
godz. 17.00 – śp. Anna Pleśniak  
w 30 dni po pogrzebie 
NIEDZIELA 10.02.2019 
godz. 8.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – od uczestników 
pogrzebu  
godz. 11.00 – w intencji Danuty, 
Jana, Rafała z okazji urodzin 
ŚRODA 13.02.2019 
godz. 17.00 – śp. Michał Tracz w 1 
rocznicę śmierci, śp. Emilia Bielak w 
2 rocznicę śmierci   
PIĄTEK 15.02.2019 
godz. 17.00 – śp. Bronisław 
Grabowski    

SOBOTA 16.02.2019 
godz. 17.00 – śp. Stefania, Ryszard 
Kucharczyk, śp. Ryszard Piechocki   
NIEDZIELA 17.02.2019 
godz. 8.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – od sąsiadów  
godz. 11.00 – w intencji P. Krystyny 
i Henryka Gdowskich z okazji 50 
rocznicy ślubu, dziękczynno-
błagalna 
ŚRODA 20.02.2019 
godz. 17.00 – na uczczenie  
i uwielbienie Ducha Świętego  
PIĄTEK 22.02.2019 
godz. 17.00 – śp. Leontyna 
Karlińska – od Matek Różańcowych   
SOBOTA 23.02.2019 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 24.02.2019 
godz. 8.00 – w intencji P. Anny  
i Sławomira Kasprzyk w rocznicę 
ślubu, o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej 
godz. 11.00 – śp. Prakseda Płonka  
w 10 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
ŚRODA 27.02.2019 
godz. 17.00 – śp. Roman, Maria, 
Michał Ciesielscy   
MARZEC 2019 

PIĄTEK 01.03.2019 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata   
SOBOTA 02.03.2019 
godz. 17.00 – wolna intencja 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
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NIEDZIELA 03.03.2019godz. 8.00 
– śp. Anna Mielnik w 1 rocznicę 
śmierci  
godz. 11.00 – śp. Helena, Stefan 
Waszczuk, śp. Leokadia, Stanisław 
Ciechanowicz i zmarłych z rodziny 
Nowak i Podhajeckich 
 
Intencje mszalne w kościele  

w Bronkowie: 

LUTY 2019 

NIEDZIELA 03.02.2019 
godz. 9.30 – śp. Pałaszaka, 
Maksymilian, Antoni Halkowicz 
NIEDZIELA 10.02.2019 
godz. 9.30 – śp. Henryk, Stanisław 
Kałwińscy 
CZWARTEK 14.02.2019 
godz. 17.00 – śp. Aleksandra Chmiel 
– od Matek Różańcowych   
NIEDZIELA 17.02.2019 
godz. 9.30 – śp. Jacek Kostka w 6 
rocznicę śmierci od rodziny 
CZWARTEK 21.02.2019 
godz. 17.00 – śp. Halina Świątek – 
od rodziny Koniecznych    
NIEDZIELA 24.02.2019 
godz. 9.30 – śp. Józefa, Leon, Roman, 
Andrzej Mucha 
CZWARTEK 28.02.2019 
godz. 17.00 – śp. Aleksandra Chmiel 
– od uczestników pogrzebu   
MARZEC 2019 

NIEDZIELA 03.03.2019 
godz. 9.30 – śp. Roman Mucha  
i zmarli z rodziny Mucha, śp. 
Stanisław Kasperowicz 

Intencje mszalne w kościele  

w Brzózce: 

LUTY 2019 

NIEDZIELA 03.02.2019 
godz. 12.30 – o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie  
w Nowym Roku w rodzinie Szulców 
i Sadowskich 
NIEDZIELA 10.02.2019 
godz. 12.30 – śp. Antoni Pawlak w 5 
rocznicę śmierci, śp. rodzice Antoni 
i Helena 
WTOREK 12.02.2019 
godz. 17.00 – za parafian    
NIEDZIELA 17.02.2019 
godz. 12.30 – śp. Grzegorz 
Romanowski w 2 rocznicę śmierci  
i za zmarłych z rodziny 
WTOREK 19.02.2019 
godz. 17.00 – za parafian    
NIEDZIELA 24.02.2019 
godz. 12.30 – śp. Franciszek, Mikołaj 
i zmarli z rodziny Stasiszyn  
i Magalas  
WTOREK 26.02.2019 
godz. 17.00 – za parafian    
 
MARZEC 2019 

NIEDZIELA 03.03.2019 
godz. 12.30 – śp. Adolf Szymański  
i zmarli z rodziny                                   
                                    
 

(MK) 
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Wspólnota Dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dychowie 
wraz z Księdzem Proboszczem zaprasza w każdy piątek na adorację 

Najświętszego Sakramentu w godzinach: 16:30 – 17:00, w duchu 
wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz w każdy pierwszy 

piątek miesiąca na Mszę św. wynagradzającą za grzechy popełnione  
w naszych rodzinach, parafii i ojczyźnie. 

                                                                                                                                                                     (BS) 

 

ROZWAŻANIA O WYTRWAŁOŚCI   

Ziarno wrzucone w ziemię. Ten moment List do Hebrajczyków, a za nim cała 
tradycja wczesnego chrześcijaństwa, nazywa oświeceniem. Czyli chrzest. 
Widzialny znak niewidzialnej łaski, jak o sakramentach mówiły stare 
katechizmy. Czy człowiek „śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie 
kiełkuje…” Co wcale nie musi znaczyć, że przemiana dokonuje się bez udziału 
człowieka.  
„Nie pozbywajcie się waszej ufności.” Bo łatwo stracić z oczu to, co 
niewidzialne i zapatrzyć się w to, co widzialne. Trudności, prześladowania, 
cierpienia, są widzialne. Prawda, wzburzone morze napawa lękiem. Podobnie 
trzęsienie ziemi. Ileż trzeba ufności serca, by w życiowym kataklizmie 
dostrzec działanie Boga, raz na zawsze zapalone światło, łaskę na przekór 
wszystkiemu podtrzymującą i ożywiającą wystawioną na wiatr roślinę. 

„Potrzebujecie bowiem wytrwałości.” Pierwszy Piątek każe z uporem wracać 
do światła, podnosić się, uczyć na nowo słuchać, stawiać kolejny krok. Ta 
wytrwałość, z jaką praktykujemy miesiącami, a nawet latami wynagradzającą 
Komunię świętą, comiesięczną spowiedź, powtarzamy postanowienia 
poprawy, rodzi „wypróbowaną nadzieję”. Bez ćwiczenia wytrwałości nie ma 
ufności serca. Bez ćwiczenia wytrwałości i ufności serca kiełkujące nasienie 
nie dojrzeje, nie stanie się pełnym kłosem. Spotka je los ziarna rzuconego na… 

„Potrzebujecie wytrwałości”                                      ks. Włodzimierz Lewandowski 

Źródło: Wiara.pl                                                                                                       
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Przełom każdego roku to czas podsumowań i planów. Podczas ostatniego 
spotkania Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej zatwierdzono również 
kalendarium oraz kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2019 
oparte na programie duszpasterskim Kościoła w Polsce z hasłem „W mocy 
Bożego Ducha”, które to przekazujemy dziś do  wiadomości. 

Na każdym szczeblu naszych Akcyjnych struktur dokonywane są 
podsumowania, często bardzo dynamicznej pracy zarówno nad prowadzoną 
systematyczną formacją jak i szerokim spektrum  podejmowanej działalności 
w przestrzeni społecznej. Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej w Polsce także 
przygotowuje podsumowanie minionego czasu. Jednak spojrzenie  
w przyszłość, jest naszym priorytetem. Towarzyszy nam niezmiennie zasada 
– widzieć – ocenić – działać. Zauważyć i rozeznać te przestrzenie gdzie tak 
bardzo potrzeba prawdy i świadectwa zaniesienia dobrej nowiny. By trafiła 
ona do wielu ludzi, którzy skarbu wiary nie otrzymali w swojej rodzinie lub 
gdzieś w wirze pędzącego życia ten skarb zagubili. Pozostajemy również 
otwarci na potrzeby, które wynikną z czasu, który przed nami. 

„Bogu dziękujcie (…). Ducha nie gaście” na kanwie słów z listu Św. Pawła nasz 
Święty Patron,  dziękczynienie Bogu wskazywał jako zasadniczy warunek, 
aby „nie gasić ducha”. Przybliżał nam słowa Apostoła, że są one wezwaniem  
i zarazem przestrogą. „Jeśli Bóg dał nam siły ducha… to teraz, wędrując ku 
przyszłości, nie możemy zrażać się trudnościami. Te trudności są nieodzowne. 
Należą one poniekąd do samej istoty przemian, jakie muszą się dokonać. 
Przejście od społeczeństwa „zniewolonego” do społeczeństwa obywatelskiego, 
suwerennego, do Rzeczypospolitej, stawia przed każdym nowe zadania” – 
mówił Jan Paweł II w Warszawie, 9 czerwca 1991, podczas przemówienia 
pożegnalnego na lotnisku Okęcie, zamykającego pierwszą po odzyskaniu 
wolności pielgrzymkę do Ojczyzny. 

Urszula Furtak Prezes Zarządu KIAK 
 Źródło:ak.org.pl  „Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2019”      (AK) 

W ostatnim okresie otrzymałem dwa zapytania z prośbą o interpretację 
problemu. Jedno z nich dotyczyło sprawy nagród jubileuszowych oraz 
terminu ich wypłat, natomiast drugie obowiązku założenia konta bankowego 
dla otrzymywania wynagrodzenia, w związku ze zmianami jakie nastepują  
w 2019 roku. Zatem dziś zajmę sie wyjaśnieniami w tych sprawach. 
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1. Nagrody jubileuszowe. 

Brak jest regulacji kodeksowej w tym zakresie ale według obocznych 
przepisów dla sfery budżetowej i interpretacji prawnych należy stwierdzić, 
że takie nagrody należą do grupy uznaniowych. Są to nagrody za wieloletnią 
wysługę lat pracy i mogą byc zależne albo od ogólnej wysługi /bez względu 
na różnych pracodawców/ albo od pracy wyłącznie u jednego pracodawcy. 
Istotą tych nagród jest zachęcenie pracowników do wiązania się z jednym 
pracodawcą jak najdłużej i wynagradzanie tego faktu. 

W sferze budżetowej są one obligatoryjne dla wszystkich pracowników  
i uzależnione od łącznej wysługi lat /10,20,25,30 itd/. Pracownik ma jedynie 
obowiązek dostarczyć kadrom dokumenty potwierdzające jego staż pracy  
a kadry pilnują okresów przyznania nagrody. 

Natomiast jeżeli chodzi o innych pracodawców, to sprawa jest całkowicie 
uznaniowa. Jeżeli wprowadzają oni nagrody jubileuszowe  muszą objąć nimi 
wszystkich zatrudnionych i dokonać zapisu w regulaminie wynagradzania, na 
jakich zasadach nagrody jubileuszowe są przyznawane. W swojej praktyce 
spotkałem sie z różnymi zapisami w regulaminach. Były takie, które zaliczały 
tylko staż pracy u danego pracodawcy ale i takie gdzie liczono wszystkie lata 
pracy. Różne też były wysokości progu, od którego nagroda przysługiwała . 
Zatem jak widać aby odpowiedzieć na pytanie czy przysługuje nagroda 
jubileuszowa należy spojrzeć w regulamin wynagradzania albo w zakladowy 
układ zbiorowy. 

Pytanie, które otrzymałem dotyczyło sprawy, czy pracownik przechodzący na 
emeryturę, który nie uzyskał ustalonego progu do  kolejnej nagrody może ją 
dostać i kiedy. Otóż zgodnie z orzecznictwem SN, jezeli pracownikowi 
przechodzącemu na emeryturę brakuje mniej niż 12 miesiecy do otrzymania 
kolejnej nagrody jubileuszowej, pracodawca winien ta nagrodę wypłacić 
wraz z odprawą emerytalną. 

Co zatem zrobić jeżeli odmówiono wypłaty lub pracownik uzyskał informację 
o swoim prawie już po zwolnieniu. Pozostaje w takim przypadku droga 
odwoławcza do Sądu Pracy. Pamiętajmy jednak, że wszelkie roszczenia ze 
stosunku pracy przedawniają się z upływem trzech lat od dnia wymagalności 
/ w analizowanym przypadku tym dniem był dzień odejścia na emeryturę/, 
sprawę więc można było wnieść przed upływem 3 lat od tego dnia.  

2.Konto bankowe a odbiór wynagrodzenia za pracę. 

Od stycznia 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące sposobu wypłaty 
wynagrodzenia za pracę. Dotychczas zasadą było, że wynagrodzenie  
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wypłacano do rąk pracownika a tylko jeżeli wyrażał on chęć, wypłacano je na 
konto bankowe. Osobiście spotkałem sie już w przeszłości z przypadkami, że 
niektóre zakłady pracy, namawiały wszystkich pracowników do pobierania 
wypłat na konto a nawet zakładano pracownikom konta, aby uprościć sprawę 
ale podstawowym sposobem była wypłata w kasie, w ustalonym terminie.  
Obecnie wprowadzono odwróconą zmianę, czyli wypłata ma być przelewana 
na konto, jako podstawowy sposób. Spotkałem się z pytaniem a co należy 
zrobić jeżeli ktoś nie chce zakładać konta a pracodawca żąda tego od niego.  
Nie ma takiego obowiązku. Jeżeli nie chcę pobierać wynagrodzenia poprzez 
bank to pracodawca nie może mnie do tego zmusić.Istnieje tylko jeden 
warunek, że muszę powiadomić pracodawcę o tym w formie pisemnej. Takie 
powiadomienie należy złożyć w formie pisemnego wniosku / można to 
uczynić elektronicznie/. Po złożeniu wniosku, pracodawca będzie nadal 
musiał wyplacać wynagrodzenie do rąk pracownika. 

Rodzi sie pytanie dlaczego niektórzy nie chcą wypłat na konto. Wydaje się, że 
wiele osób obawia sie opłat na rzecz banku albo z uwagi na wiek i mała 
znajomość obsługi kont  nie chce  korzystać z tej formy. Nikt jak podkreśliłem 
nie może nas zmusić do przyjęcia nowych zasad. Chciałbym w tym miejscu 
tylko podkreślić, że od sierpnia 2018 roku, wszystkie banki mają obowiazek 
prowadzenia podstawowego konta bez pobierania opłat i otwierany 
rachunek jest bezpłatny. No ale wypłaty z takiego konta jeśli nie są 
dokonywane bezpośrednio w banku, mogą być juz obciążone opłatą  
a przecież nie każdy ma bank w zasięgu ręki. Pamietajmy zatem, że jeżeli nie 
chcemy aby wypłata wpływała na konto, do 22 stycznia należy złożyć 
stosowny wniosek u swojego pracodawcy.  

(ZP)

 

Luty w ogrodzie to czas rozpoczęcia ważnego zimowego cięcia drzew 
owocowych. Na okiennych parapetach przygotowujemy zaś rozsady kwiatów 
i warzyw. Choć zima w pełni, a luty uchodzi za najmroźniejszy miesiąc, 
między pierwszym, a ostatnim dniem tego miesiąca, przybywa nam o 2 
godziny słonecznego światła więcej. Pod koniec lutego na niebie może udać 
się dostrzec pierwsze klucze gęsi oznajmiające swoim gęganiem, że wkrótce 
nadejdzie wiosna. To zapewne najlepsza wiadomość jaką mogą usłyszeć 
miłośnicy uprawy roślin w ogrodzie! Tymczasem nie zapominajmy jednak  
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o naszych zimowych obowiązkach ogrodnika. Oto najważniejsze prace 
ogrodnicze w lutym. 

W sadzie sprawdź stan wybielonych pni drzew owocowych. Często bowiem 
zdarza się, że padające deszcze zmywają wapno z pni drzewek. Jeżeli tak się 
stało bielenie drzew owocowych trzeba powtórzyć. 

Rozpoczynamy cięcie drzew i krzewów owocowych. Konieczne jest przycięcie 
krzewów takich jak agrest, maliny i porzeczki. Cięcie drzew owocowych 
możesz opóźnić nawet do początku kwietnia. Jeżeli jednak decydujesz się na 
cięcie już w lutym (jako pierwsze możemy przycinać drzewa najbardziej 
odporne na mróz - jabłonie i grusze), musi ono być umiarkowane, a większe 
rany po cięciu posmaruj pastą Funaben 03PA lub farbą emulsyjną  
z dodatkiem preparatu Topsin M 500 SC. 

W połowie lutego można rozpocząć w dobrze oświetlonym i ogrzewanym 
pomieszczeniu produkcję rozsady wczesnych warzyw, takich jak cebula 
zwyczajna, por, seler, sałata i warzywa kapustne). Nasiona wysiej do skrzynek 
wysiewnych lub większych doniczek. Pamiętaj, że minimalna wysokość 
skrzyneczki do siewu to 5 cm. 
Możesz rozpocząć również produkcję rozsady pomidorów w kiełkowniku. Za 
około 4 tygodnie będzie można przenieść je do doniczek, a po ostatnich 
przymrozkach do gruntu. 

Trawnik. Rozbijamy skorupę śnieżną, która tworzy się, gdy nocą zamarza 
nadtopiony w dzień śnieg. Zapobiegniesz w ten sposób powstawaniu pleśni 
śniegowej, która może zniszczyć trawnik. 

Pod koniec lutego możesz wysiać na trawniku nawóz. Nawet jeżeli jeszcze nie 
stopniał śnieg. Dzięki temu zabiegowi, gdy tylko się ociepli, trawa zacznie 
ładnie rosnąć. 

Bitki wołowe w ziołach 

Składniki: 60 dag wołowiny (rostbefu, rozbratla, pierwszej krzyżowej), pół 
szklanki bulionu wołowego, 1 cebula, 3 łyżki oleju Na marynatę: 2–3 ząbki 
czosnku, łyżeczka suszonych ziół prowansalskich, kieliszek czerwonego wina, 
5–6 łyżek oliwy, sól, pieprz. Do dekoracji: 4–5 gałązek ziół (rozmarynu, 
oregano, tymianku lub bazylii) 

https://poradnikogrodniczy.pl/bieleniedrzew.php
https://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/agrest-odmiany-sadzenie-pielegnacja.php
https://poradnikogrodniczy.pl/uprawa-malin-odmiany-sadzenie-pielegnacja-ciecie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/uprawa-porzeczki.php
https://poradnikogrodniczy.pl/rozsadawarzyw.php
https://poradnikogrodniczy.pl/cebula-zwyczajna.php
https://poradnikogrodniczy.pl/cebula-zwyczajna.php
https://poradnikogrodniczy.pl/por.php
https://poradnikogrodniczy.pl/seler.php
https://poradnikogrodniczy.pl/kapustne.php
https://poradnikogrodniczy.pl/plesn-sniegowa-na-trawniku-zwalczanie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/plesn-sniegowa-na-trawniku-zwalczanie.php
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Przygotowanie: Przygotuj marynatę: czosnek obierz, rozetrzyj ze sporą 
szczyptą soli, wymieszaj z oliwą, winem, suszonymi ziołami i świeżo 
zmielonym czarnym pieprzem. Mięso pokrój w poprzek włókien na cztery 
plastry, lekko rozbij. Bitki posmaruj z obu stron marynatą, ułóż w misce, zalej 
resztą marynaty. Przykryj, odstaw do lodówki na co najmniej 2–3 godziny.  
W czasie marynowania mięso kilkakrotnie obracaj. W rondlu rozgrzej olej. 
Włóż bitki i obsmaż z obu stron na rumiano. Podlej bulionem. Dodaj 
posiekaną cebulę. Duś na małym ogniu 30–40 minut, aż mięso będzie miękkie. 
Udekoruj świeżymi ziołami. 

Porowo-cebulowa zupa krem 

Składniki:  4-5 cebul,2-3 pory, mąka, bulion 
warzywny, tymianek, sól, pieprz, cukier,  
masło,koperek,3 ząbki czosnku, na grzanki: chleb, masło 

Przygotowanie: Do garnka wlewamy ok.1,5 l wody. Wrzucamy kostkę bulionu 
warzywnego i gotujemy.  Obieramy cebulę i pora. Warzywa dokładnie 
myjemy. Cebulę oraz pora kroimy w krążki (nie muszą być cienkie). Na patelni 
rozgrzewamy masło. Wrzucamy cebulę i pora. ,Dodajemy szczyptę cukru. 
Smażymy, aż cebula przybierze brązowy kolor. Wówczas całość oprószamy 
niewielką ilością mąki i smażymy jeszcze przez chwilę. Całą zawartość patelni 
wrzucamy do gotującego się bulionu. Dodajemy wyciśnięty czosnek. Po 
odczekaniu kilku minut blendujemy cebulę i pora tak, aby powstała zupa-
krem. Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy tymianek. Do zupy można 
dodać również koperek. 

Grzanki: Chleb smarujemy z dwóch stron masłem. Kroimy w kosteczkę. 
Wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Czekamy, aż się zarumieni. Grzankami 
posypujemy zupę. 

Szarlotka z budyniową pianką 

Składniki: Ciasto kruche:  300 g mąki pszennej,  
1 łyżeczka proszku do pieczenia,50 g cukru, 200 g 
masła (zimnego), 4 żółtka. Budyniowa pianka:    
4 białka, 2/3 szklanki cukru,2 budynie waniliowe po  
40 g (bez cukru), 1/3 szklanki oleju roślinnego, oraz  
ok. 1 kg prażonych jabłek (gotowych lub domowych), 
cukier puder. 

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/prazone-jablka
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Przygotowanie: Ciasto kruche: Do mąki dodać proszek do pieczenia, cukier 
oraz pokrojone w kosteczkę zimne masło. Siekać składniki lub rozdrabniać 
dłońmi lub mieszadłem miksera na kruszonkę. Dodać 4 żółtka (białka 
odłożyć) i połączyć składniki w jednolite ciasto. Podzielić na 2 części, jedną 
nieco większą od drugiej. Włożyć do lodówki. Budyniowa pianka: Białka 
ubić na sztywno z małą szczyptą soli. Następnie stopniowo, po łyżeczce 
dodawać cukier cały czas cierpliwie ubijając składniki. Stopniowo wsypywać 
proszki budyniowe cały czas ubijając pianę, następnie stopniowo dodawać 
olej, również cały czas ubijając składniki. Pieczenie: Piekarnik nagrzać 
do 180 stopni C. Większą część ciasta pokroić na plastry i wyłożyć nimi spód 
ciemnej blaszki do pieczenia o wymiarach ok. 20 x 30 cm, posmarowanej 
masłem. Spód podoklejać palcami. Wyłożyć jabłka, następnie budyniową 
piankę, na wierzch zetrzeć pozostałe ciasto. Wstawić do piekarnika i piec 
przez ok. 40 minut na złoty kolor. Posypać cukrem pudrem. 

S m a c z n e g o ! ! !                      
 

(EZ) 

 

Intencja ogólna:  Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub 

duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
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