
DZIECI. 
Jak to było w Polsce. 

(Opowiedział Dzwonnik). « 

Wierzenia i zwyczaje dawnych Słowian. 
Kilkaset lat minęło już od narodzenia i 

śmierci Chrystusa Pana. religia chrześcijańska 
rozszerzyła -ię już wśród W łochów. Hiszpa- 
nów, h rancuzow i innych narodów a Słowia- 
nie nie znali jeszcze prawdziwego Hoga, b\ li 
poganami, to znaczy, że czcili bożków rozmai- 
tych. 

Zapewne w pierwszych czasach po osie- 
dleniu się w Ku ropie wszyscy Słowianie jedna- 
kowych czcili bożków. Później jednak i w rcli- 
gii zasz.ły różnice. Każdy szczep przybierał so- 

bie bożków, jakicli uważał za najpotężniej- 
szych, wyrabiał sobie z kamienia lub drzewa 
ich podobizny podług swego nj* dobania i na- 

dawał im nazwy. 
I tak n. p. u Słowian północnych najwyż- 

szym b«*żkiem miał być Światowid, którego 
wyobrażeniem był słup kamienny czworokąt- 
ny. mający u góry twarz z każdej strony. A 
więc na wszystkie strony świata patrzał ów 
bożek i stąd jego miano Światowid. U Sło- 
wian południowych zaś był najwyższym boż- 
kiem 1 rzygłow. który miał trzy głowy: u in- 
nych znów największą cześć odbierał Perun, 

> czyli Pro we a nazwa ta wskazuje, iż wierzono, 
jakoby bożek ten posiadał władzę nad pioru- 
nami. Niektóre szczepy Słowian dwóch boż- 
ków miały za największych, mianując ich Pda- 
ł<>bogiem i Czarnobogiem; z nazw tych można 
domyślać się, że pierwszy był bogiem dobra a 

drugi bogiem zła. 

Oprócz takich bogów najwyższych posia- 
dali pogańscy Słowianie mnóstwo jeszcze boż- 
kó\v i bogiń podrzędnych. I tak był bóg go- 
ścinności Radegast. bóg urodzaju Darzbog, bo- 

gini wiosiu i życia Żywią albo ł.ada i bogini 
zimy i śmierci Marzanna albo Mara. Bogińki 
według wierzenia Słowian były wszędzie: w 

domach domownice, w lasach leśnice. w \vo- 

dach wodnice; była zła czarownica baba Jaga. 
były malutkie chochliki albo krasnoludki, 
które ludziom pomagaK albo przeszkadzah w 

pracy. 
Bożkom s\\ \ m składali Słowianie ofiarv 

ze zwierząt i zboża wszelkiego rodzaju; służbę 
około bożków pełnili kapłani pogańscy, którzy 
też objawiali ludowi wolę bogów i przepowia- 
dali przyszłość. 

Świątynie, jak się zdaje, stawiano rzadko; 
raczej przeznaczano dla bogów jakieś miejsca 
szczególne w lasach lub na wyspach pośród 
wód, które to miejsca zwano uroczyskami. 
Świątynie były tylko w znaczniejszych gro- 
dach, czyli siedzibach wodzów i rycerzy. 

Na cześć tych swoich bóstw obchodzili 
Słowianie kilka razy do roku wielkie uroczy- 
ste »ści. 

Na wiosnę włoczoiio po wsiach wyobraże- 
nie ho^ini zim\ i śmierci Marzanny, bito ją, 
poniewierano a w końcu topiono w rzece, 

przyśpiewując przy tom : 

Śmierć się wije u płotu 
Szukająca kłopotu... 

Zaś bogini wiosny i życia składano ofiary 
7 mię^a i jaj. które były znamionami życia, o- 

raz strojono się na jej cześć w gałązki zielone i 

urządzano wesołe tańce i pląsy. 
Wśród lata. w porze porównania dnia z 

nocą obchodzili Słowianie święto zaślubin zie- 
mi ze słońcem, cz\ li św ięto Kupały. lingom 
składali ofiary z ziół i kwiatów, wieczorem na 

ich cześć palili ognie a wziąwszy się za ręce, 

tańczyli wkoło tych ogni, potem skakali przez 
nie a w końcu kąpali «ię w rzekach, przez co 

jakoby obmywali śię ze złego. 

Z nastaniem jesieni znów były uroczysto- 
ś» i. tańce i śpiewy i ofiarowanie bogom owo 
Co w i zbóż. Zimą tak sunu; wtedy na uczcze- 
nie bóstwa strojono zielone gałęzie drzew igla- 
stych. 

O uroczystościach rodzinnych dawnych 
Słowian wiadomo, że uroczyście obchodzili po- 
str/.y żyny yvnow. (»dy syn koncz\ ł situlnw rok 
życia, wtedy ucinano mu poraź pierwszy wjo- 
sy, a było to znakiem, że chłopiec przestał l>\ć 
dzieckiem i winien był odtąd jąć się zajęć mę- 
skich. Na ten ohrzęd schodzili się krewni, przy- 
jaciele i sąsiedzi i przy wspólnej uczcie cie- 
szyli się wraz z rodzinami, że im dorastał syn. 

Pogrzeby sprawiano także bardzo uroczy- 
ste. Zmarłych palono na stosach, a im kto był 
znaczniejszy w narodzie, tern większy dla 
niego układano stos. ('»d\ palono zwłoki wo- 

dzów i rycerzy, wtedy razem /. nieboszczykiem 
palono także ulubionego jego konia. Resztki 
kości i popiołów' składano do uriu i przecho- 
wywano w ziemi. Dla wylewania łez żalu za 

zmarłym najmowano kobiety, który zwyno 
płaczkami. l'u znowu im znaczniejszy był 
zmarły, tein więcej płaczek wylewało łzy na 

jego pogrzebie. Owe łzy zbierane w małe ur- 

ny, stawiano w grobie wkoło większej urny, 
zawierającej popiół i kości. Składano także do 
grobów niektóre kosztowne rzeczy, należące 
do zmarłych, wice u mężczy zn broń i narzę- 
dzia. u kobiet ozdoby niektóre, jak: szpilki, 
pierścienie, naramienniki i t. p. 

Zapytacie zapewne, skąd ludzie mają te 

wszystkie wiadomości o starożytn\cli Sło- 
wianach. kiedy sztuka pisania nic 1»\!a im jesz- 
cze znaną? 

Oióż niektóre wiadomości przeszły do 
czasów późniejszych przez podanie, czyli tra- 

•dycye. Znaczy to,-że ojcowie opowiadali to 

dzieciom i wnukom, ci /.nów swoim dzieciom i 
wnukom i tak dalej i dalej, aż do tych c/asów, 
gdy nareszcie ktoś to zapisał do ksiąg. Przez 

taką to trad\cyę zachowały się aż do na>z\cli 
czasów* niektóre zwyczaje naszych dawnych 
przodków. 1 m\ na wiosnę podczas świąt 
•W ielkiejnocy częstujemy -ię nawzajem jajka- 
mi. latem zaś. podczas Zielonych Świątek 
stroimy domy nasze w zieleń, a nawet niektó- 
rzy i sobótki odprawiają czyli ognie palą w 

wigilię św. Jana. Gdy przyjdzie jesień, wtedy 
obchodź im\ po wsiach dożynki czyli wieńce, 
pr/yczem żeńcy ofiarowują gospodarzowi wią- 
zanki lub korony z kłosów, kwiatów i owo- 

ców. Zimą nareszcie stroimy drzewko zielone 
w dzień Bożego Narodzenia. Wszystko to są 

pozostałości i ślad\ zwyczajów naszych da- 

wnych przodków. 

Dzieci Kochane ! 

'v- Stanisław Kostka kochał różaniec i 
pobożnie a często go odmawiał, aby uczcić 
Matkę Najświętszą. \\ zeszłym miesiącu li- 
stopadzie wypadło właśnie święto tego Mło- 
dzieńca. Obchodzimy je zwvkle w* niedzielę, 
która przypada po ,^o listopada. Ten świętv, 
to w asz Patron i Opiekun, dzieci kochane. Nic- 
tylko dlatego, że jak wy, był Polakiem, mówił 
i modlił się po polsku ; ale dlatego, że zawsze 

był dobrem, skmmnem, posilisz tiem dzie- 
ckiem, pilnem w nauce, pobożnem w modli- 
twie. Krot ko żył. bo w* iS roku żvcia poszedł 
po nagrodę do nieba — ale w tem krotkiem 
życiu tak z każdej chwili korzystał, aby tvlko 
dobrze czynić, a unikać złego, że jeden z pa- 
pieży powiedział o nim: “Mały to młodzieniec, 
ale wielki święty”. 

Kocha! św. Stanisław gorąco Matkę Naj- 
świętszą. a jak Jej tę Miłość okazywał? Oto 
myślał o niej często i wzywał i prosił |a o po- 
moc w każdej swojej potrzebie, smutku, i w 

pokusie do złego. Czytał o Matce Najświętszej 
chętnie, i słuchał ka/au o Niej /. w ielką uwagą 
i radością. Modlił się do Niej wiele i często w 

każdy dzień, ale szczególnie w Tej święta. Sta- 
rał się zaś najwięcej o to, co Matce Bożej naj- 
milsze. A cóż to takiego? Oto starał się speł- 
niać przykazania Boskie i kościelne jak najdo- 
kładniej, hi> pamiętał, że Pan Jezus tego żąda 
od nas, a Matka Najświętsza tego t\lko pra- 
gnie. aby w szyscy słuchali Jej Boskiego Sn na. 

Słuchał też św. Stanisław i kochał całem ser- 

cem Pana Jezusa. Pamiętał o tern, żc Pan Je- 
zus żyw\ i prawdziwy jest w śród nas w Prze- 
najświętszy iw Sakramencie. Odwiedzał też N. 
Sakrament, a tak się gorąco modlił przed Pa- 
nem Jezusem ukrytym, że koledze stawali 
nieraz za nim i sam widok św. Stanisława po- 
lni Iżał ich do pobożnej modlitwy. Pamięta? 
sw. Stanisław ,że Pan Jezus pragnie mieszkać 
w sercach naszych; to też często przejmował 
Komunię św., a gdy nie mógł kiedy przystąpić 
do stołu Pańskiego, wzbudzał pragnienie przy- 
jęcia Pana Jezusa, czyli przyjmował ducho- 
wną Komunię św. Ta wielka miłość i poboż- 
ność św. Stanisława czyniła go coraz posłu- 
szniejszym, pilniejszym, niewinnym i czystym 
jak Anioł. Przez te cnoty stał się Patronem 
waszym i wzorem. Naśladujcie go i módlcie się 
do Niego, aby wam dopomógł modlitwami 

swojemi, żebyście się stały podobne do Niego 
i jak On do nieba się dostały. 

DOMEK. 

Ptaszek gniazdo wije. 
/wierz <ue w jamy kryje, 
Ja, biedny człowieczek. 
Zbuduję domeczek. 

Sosny wybujały, 
A jam jeszcze mały, 
Niech jeno urosnę, 

Zetnę w boru sosnę. 

Narznę z niej deseczek, 
l klecę domeczek; 
Mały, malusieńki, 
Cały niowiusieńki. 

Dam w nim okieneczka 
Od wschodu słoneczka! 
Żeby. nas budziło, 
Jak będzie wschodziło. 

Dam w domu i drzwiczki 
Prosto od uliczki, 

2eby i ubogi 
Miał wejście od drogi. 

A prosto w okienka 
Będzie Boża męka, 
Żeby Bóg łaskawy 
Patrzał w nasze sprawy. 

Rozwiązanie zagadki z 48-go numeru Ga- 
zetki: Marchew. 

Dobre rozwiązanie. 
Dobre rozwiązanie nadesłała Marsanna 

I wardowska z K. St. I/Oiiis, III. Nieźle zga*łl 
też J. Kaźmierczak z Mt. Carmel, Pa. 

Zagadka. 

Mały domek — 

Tysiące mieszkańców liczy 
i jest fabryką 

Wielkiej alodyezy. 


