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W numerze m.in.: 
Grupa teatralna 
Poszukiwacze Szczęścia 
tym razem wystąpiła  
w naszym Domu!  
Zajrzyj na stronę 3. 

 
Duszniki Zdrój - 
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Zajrzyj na strony 7-8. 
 
 

 
Kolejne rozdziały 
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apokryficznego „Chusta 
Weroniki” autorstwa Pani 
Haliny.  
Zajrzyj na strony 4-5. 
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TO MY                                                    październik 2015 

 

 
 

1. Możliwość uczestnictwa w codziennej 
Mszy Świętej, Godzinie Miłosierdzia  
i nabożeństwie różańcowym. 

2. Pierwszy Piątek Miesiąca - 2.10.2015 r. – 
uroczysta Msza Święta oraz adoracja 
Najświętszego Sakramentu – udział 
mieszkańców oraz pacjentów. 

3. Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców 
DPS: 

 indywidualne; 

 dziewiarskie, plastyczne, stolarskie, 
muzyczne, aktywizujące; 

 gospodarstwa domowego; 

 komputerowe; 

 biblioterapia; 

 choreoterapia; 

 klub majsterkowicza. 
4. Spotkania edukacyjne w bibliotece - 

5.10.2015 r. godz. 11.00, 7.10.2015 r. 
godz. 14.00. 

5. Spotkanie autorskie w bibliotece - 
28.10.2015 r. godz. 9.00. 

6. Spotkanie z Marcinem Boińskim - 
23.10.2015 r. godz. 13.30 (świetlica 
ZOL). 

7. Wycieczki do Zatorlandu – 8.10.2015 r., 
9.10.2015 r. 

8. Udział w Wystawie Prac Mieszkańców 
Domów Pomocy Społecznej 
organizowanej przez Dom Pomocy 
Społecznej im. św. O. Rafała 
Kalinowskiego w Wadowicach – 
oficjalne otwarcie 13.10.2015 r.  
godz. 10.00 w Wadowickiej Bibliotece 
Publicznej.  

9. Występ grupy teatralnej Poszukiwacze 
Szczęścia – spektakl dla rodzin 
mieszkańców i pacjentów Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego - 17.10.2015 r. 
godz. 14 (sala rehabilitacji). 

10. Zajęcia świetlicowe dla pacjentów ZOL. 
11. Możliwość uczestnictwa w projekcjach 

filmowych. 
 

Informacje zebrała Wiesia  na podstawie planu 
przygotowanego przez Panią Anię   

 

 

 
Nasi Solenizanci  

Imieniny we wrześniu obchodzą:  
Teresa - 1 października 
Janina – 20 października 
Urszula – 21 października 
Przemysław – 30 października 
 

Urodziny we wrześniu obchodzą: 
Janina – 1 października 
Katarzyna - 4 października 
Danuta - 10 października 
 

Informacje przygotowała Kornelia 
                              

 

Życzenia imieninowe i urodzinowe 
 

Dużo zdrowia, pomyślności, 
zadowolenia z pobytu w Domu Pomocy 

Społecznej w Zatorze. 
 

 
 
 
W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia 
przygotował Michał 



 

3 

 

Relacja z występu grupy 
teatralnej Poszukiwacze 
Szczęścia, który odbył się  
w naszym Domu 
 
Gosia: „Miałam dobrą rolę motyla, dobrze się 
czułam w tej roli, trochę tańczyłam i wszystko 
poszło ok”. 
 
Wiesia: „Były rodziny, była moja Dana, panie  
z personelu, koleżanki i koledzy, moja Dana się 
popłakała, fajnie było, fajnie wiersz mówiłam”. 
 
 

 

Krzysiu: „Na przedstawienie przyjechała mama, 
brat z żoną i małą córeczką”. 
 
Beatka: „Było dobrze, dobrze z panią Moniką 
mówiłam wiersz, ani się nie pomyliłam. Inne 
panie też mi pomagały. Było dobrze, była mama 
z kuzynką. Siedziałyśmy razem przy stole. 
Wypiłyśmy kawę, potem poszłyśmy do pokoju, 
przesiedziałyśmy w pokoju i zdjęcia 
oglądałyśmy  i potem pojechały do dom. Na 
scenie czułam się bardzo dobrze”. 
 
Gienia: „ Podczas przedstawienia mówiłam 
wierszyk, byłam kwiatkiem, czułam się bardzo 
dobrze”. 
 

 

Nasz występ 
Siedemnastego października 2015 r. był nasz występ teatralny. Tytuł „Jest taki kwiat”. Nasz występ 
oglądali widzowie czyli pacjenci ZOL-u, nasz personel oraz rodziny niektórych mieszkańców. Ja też 
występowałem. Byłem królem.  

Jurek 
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Opowiadanie „Chusta Weroniki” autorstwa Pani Haliny, 
pacjentki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zatorze.  
W październikowym wydaniu gazetki kolejne dwa rozdziały 
opowiadania.  
 
Rozdział II 
Następnego dnia rano Zuzanna czesała bujne, ciemne, kręcone włosy Klaudii. Myślała, jak 
wyglądała jej matka, której nie pamiętała, bo matka zmarła przy urodzeniu Miriam. Ojciec mówił 
jej, że matka była bardzo piękną kobietą i włosy tez miała ciemne. Mówił również, że Zuzanna jest 
bardzo podobna do matki, wielkiej miłości jego życia.  
Zamyślenie Zuzanny przerwała Klaudia przyglądając się uważnie swojej wychowanicy.  
- Zuzanno ostatnio bardzo zmizerniałaś, chyba nie dosypiasz, bo oczy masz podkrążone i widzę, że 
ciągle jesteś zmęczona. Co ci jest? 
- Nic mi się nie dzieje pani. Czy życzysz sobie pani, abym ci spięła twoje piękne włosy klamrą ze 
srebra ozdobioną bursztynem  czy perłową oprawną w złoto? 
 - Nie zmieniaj tematu rozmowy Zuzanno, bo naprawdę się o ciebie niepokoję. Podobno, jak masz 
wolne, znikasz gdzieś na bardzo długo i wracasz bardzo późno. Służba plotkuje, że gdzieś masz 
ukochanego chłopca. Jeśli tak jest, to chciałabym go poznać, bo na pewno niedługo będę ci 
wyprawiała wesele. Tu Klaudia uśmiechnęła się najpiękniejszym swoim uśmiechem. Zuzanna 
zamilkła i dopiero po chwili zapytała swą panią: 
- To którą klamrą ma ci dziś spiąć włosy pani?  
- Zuzanno zostaw te klamry, bo widzę, że nadal nie chcesz rozmawiać ze mną  
o sobie. Albo dobrze, dziś klamrę do mych włosów wybierzesz sama. Wybierz tę, która tobie się 
podoba.  
- Pani mnie się bardzo podoba bursztyn oprawny w srebro. 
- Masz dobry gust Zuzanno. Przekazałam ci całą naukę o pięknie, jaką mnie nauczył stary grecki 
niewolnik, filozof ze szkoły Arystotelesa,  ale chcę powrócić do rozmowy o tobie, bo jesteś dla 
mnie jak młodsza siostra, której nie miałam. I jeślibyś weszła w złe towarzystwo albo ktoś zrobił ci 
krzywdę, byłby to dla mnie dodatkowy wielki ból. A wiesz, że już dużo cierpię po śmierci dziecka, 
coraz bardziej pogrążam się w rozpaczy. Proszę powiedz co z tobą. 
- Pani, ty jesteś dla mnie jak matka. Kocham cię, i tak będzie do końca mojego życia… Ale tyś 
Rzymianka mająca bogów rzymskich, a ja Żydówka. Dokąd żył mój ojciec przekazał mi wiarę 
naszych ojców w jedynego, sprawiedliwego Boga i Mesjasza, który przyjdzie wybawić nasz naród  
i stworzy nowe królestwo Izraela. Ojciec zakazał mi o tym mówić z Rzymianami.  
- Zuzanno, ja nawet rozumiem twojego ojca, dlaczego zakazał ci mówić o ty nam - Rzymianom, ale 
możesz być spokojna. Dla mnie tyś jak siostra. Nigdy nikomu z Rzymian nie powtórzę, co mi 
powiesz, nawet mojemu mężowi.  
Zuzanna zamyśliła się, nabrała powietrza w płuca, odetchnęła. 
- Dobrze pani, powiem ci. U nas Żydów w historii Izraela było wielu proroków, którzy objawiali nam 
wolę najwyższego Boga i zapowiadali Mesjasza. Teraz w Galilei i Judei pojawił się nowy prorok 
cudotwórca, który leczy chorych, wskrzesza zmarłych, naucza, że najważniejsza jest miłość między 
ludźmi i nie ważne jest czy ktoś jest królem czy niewolnikiem. A siebie uważa za Syna Bożego. 
- Zuzanno to rozumiem, że każdy naród ma swoich bogów, ale nie mogę zrozumieć jak można 
wskrzeszać zmarłych.  Mój stary nauczyciel Grek uczył mnie przecież, że ciało ludzkie składa się  
z cząsteczek, które po śmierci człowieka rozkładają się. Jak jest wiec możliwe, że można wskrzesić 
człowieka? Mój umysł tego  nie pojmuje. 
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- Ten prorok pani to Galilejczyk z Nazaretu na imię ma Jezus i z zawodu jest bardzo dobrym cieślą… 
Gdy mam wolne znikam stąd, by słuchać Jego nauk. Pani może chcesz Go zobaczyć? Wybierzmy się 
tam obie. Myślę, że już sam widok Nauczyciela z Nazaretu sprawi ci ulgę w twoim bólu.  
Klaudia długo milczała. Ciekawość, jak wygląda ten żydowski prorok, mimo obaw, że wyjdzie  
z twierdzy bez zgody męża jednak przeważyła i odpowiedziała Zuzannie: 
- Dobrze pójdę tam z tobą, zobaczyć tego waszego Nauczyciela, tylko szaty zmienię na ciemne  
z płótna i głowę okryję chustą. 
 
Przypisy do rozdziału II 
Arystoteles (384 r. p.n.e. – 322 r. p.n.e.) – starożytny filozof grecki. 
 
Rozdział III 
Klaudia w przebraniu żydowskiej kobiety i Zuzanna wymknęły się wczesnym rankiem z pałacu 
Piłata. Przeszły kilka wzgórz porośniętych gajami oliwnymi i dotarły do wzgórza, na którym Jezus  
z Nazaretu ma dziś nauczać. Obie chcą widzieć Nauczyciela z bliska, ale jest to niemożliwe, gdyż 
wokół zebrał się już wielki tłum ludzi. Obie kobiety usiadły więc na trawie i postanowiły zaczekać. 
Wiał ciepły wiatr i wkrótce na wzgórzu pojawiła się dobrze zbudowana sylwetka Nauczyciela. Wiatr 
rozwiewa Jego długie włosy. Nauczyciel mówi po aramejsku, a Zuzanna tłumaczy to Klaudii na 
język grecki. Klaudia nie widzi z daleka szczegółów postaci Galilejczyka, ale słyszy Jego łagodny 
uspokajający głos, który jednocześnie brzmi jak nakaz, aby się mu podporządkować: 
- Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
- Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 
- Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
- Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni. 
- Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
- Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
- Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami bożymi. 
- Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie…. 
Klaudia była oszołomiona tym co Zuzanna szeptem przekładała jej z aramejskiego na grecki. Co to 
jest owo „królestwo niebieskie”? Jak to może być, że płacz i smutek są błogosławieństwem? Czy 
ktokolwiek może pocieszyć matkę po stracie dziecka?  
Nauczyciel mówił dalej, ale Klaudia już nie słyszała. Rozmyślała kim jest ten Galilejczyk, który głosi 
tak dziwne teksty? I głos ma tak łagodny, kojący i jednocześnie tak stanowczy. Słuchając Go po raz 
pierwszy po śmierci dziecka doznała ulgi i zachciało jej się spać choć przez przeszło dwa lata miała 
trudności z zasypianiem.  Szepnęła w pewnej chwili Zuzannie ”Chodźmy stąd!”. 
Zuzanna popatrzyła na twarz swej pani i ze zdziwieniem pomyślała: „Gdzieś podział się jej smutek  
i rozpacz, zniknęła bolesna zmarszczka między brwiami, to Nauczyciel tak sprawił”. Szybko wracały 
do domu i przez ogrody weszły do tego skrzydła pałacu, które zajmowała Klaudia. Klaudii bardzo 
chciało się spać.  
- Zuzanno przygotuj kąpiel, nie umiem tego wyjaśnić, ale mam taki spokój w sobie, jakiego nie 
miałam nigdy w życiu. 
I Klaudia po raz pierwszy od choroby i śmierci dziecka zasnęła nie zażywając napoju z melisy. 
 
Przypis do rozdziału III   
Kazanie na Górze z 8 Błogosławieństwami jest uważane przez niektórych teologów za pełnię nauki 
Chrystusa.
         Halina
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O Świętych  … 
 

Święta Teresa od 
Dzieciątka Jezus – 
dziewica i Doktor 
Kościoła 
 

Właściwie Eusebia Garcia  
y Garcia (ur. 5 marca 1909 r.  
w Mochales, zm. 24 lipca 1936 
r. w Guadalajarze) – 
karmelitanka bosa (OCD), 
męczennica chrześcijańska  
i błogosławiona Kościoła 
rzymskokatolickiego. Wstąpiła 
do klasztoru Karmelitów 
Bosych w Guadalajarze, 
przyjmując imię Teresy od 
Dzieciątka Jezus i św. Jana od 
Krzyża. Gdy doszło do 
wybuchu wojny domowej, 
została zastrzelona na ulicy 
przez milicjantów ludowych. 
Zginęła z nienawiści do wiary, 
bowiem będąc zakonnicą 
klauzurową nie miała związku 
z polityką. Jest główną 
patronką misji katolickich 
(obok św. Franciszka 
Ksawerego). 
                                                                                            
. 

Św. Jan Paweł II – 
papież 
 
Karol Wojtyła urodził się  
w Wadowicach 18 maja 1920 
roku jako drugi syn Karola 

Wojtyły i Emilii  
z Kaczorowskich. Edmund, 
brat Karola, po ukończeniu 
wadowickiego gimnazjum 
studiował medycynę  
w Krakowie i został lekarzem. 
Wojtyłowie mieli jeszcze jedno 
dziecko – Olgę, która zmarła 
16 godzin po urodzeniu  
w 1916 r. Karol był 
utalentowany i wysportowany. 
Regularnie grał w piłkę nożną, 
jeździł na nartach, chodził  na 
wycieczki krajoznawcze. Gdy 
miał 9 lat, zmarła mu matka, 
trzy lata później na szkarlatynę 
zmarł brat. Karol bardzo 
dobrze się uczył. Naukę  
w gimnazjum zakończył 
otrzymując świadectwo 
maturalne z oceną celującą. 
Rozpoczął studia polonistyczne 
na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
które przerwała wojna.  
W 1941 r. zmarł jego ojciec.  
W roku 1942 Karol postanowił 
studiować teologię, wstąpił do 
tajnego Metropolitarnego 
Seminarium Duchownego  
w Krakowie, w 1946 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie. 
Po latach intensywnej  
i twórczej pracy kapłańskiej 
został biskupem Umbrii, 
następnie biskupem 
pomocniczym Krakowa, 
wreszcie kardynałem. Był obok 
prymasa Polski kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, 
najważniejszą postacią 
Episkopatu Polski. Na 
zwołanym po śmierci Jana 

Pawła I drugim konklawe  
w roku 1978 Wojtyła został 
wybrany na papieża  
i przybrał imię Jana Pawła II. 
Wynik wyboru ogłoszono  
16 października o godzinie 
16:16. 
  
Jan Paweł II wprowadził: 
- liczne pielgrzymki 
(zagraniczne oraz parafii we 
Włoszech), 
- zwyczaj całowania ziemi 
kraju, do którego przybywał  
z pielgrzymką, 
- msze święte dla wielkich 
tłumów, organizowane na 
stadionach itp., 
- wygłaszanie całych homilii 
lub choćby krótkich sentencji  
w języku kraju, który 
odwiedzał, 
- spotkania z duchownymi 
innych wyznań oraz 
odwiedziny świątyń innych 
religii (chrześcijańskich oraz 
niechrześcijańskich), 
- prywatne spotkania  
z wiernymi, 
- żarty i bezpośredniość  
w kontaktach z ludźmi i wiele 
innych.  
 
Stał się papieżem bliskim 
ludziom, papieżem-apostołem. 
Zmarł 2 kwietnia 2005 r.  
w Watykanie. Kanonizowany 
27.04.2014. 
   
Przygotował Mieczysław na 
podstawie - ,,Vademecum 
Katolika 2015’’      
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O wczasach  
w Dusznikach 

Pięknie było, bardzo 
pięknie. Byliśmy na wycieczce 
– wiele razy. Tam gdzie 
byliśmy na wycieczkach było 
pięknie… Na jednej  
z wycieczek, na której byliśmy 
podczas wczasów  
w Dusznikach, widziałem 
piękny ogród.  

Pamiętam, że na 
wczasach było dobre jedzenie. 
Tam w Dusznikach były też 
ćwiczenia, na które chodziłem. 

Chciałem ćwiczyć. Obok domu, 
tam w Dusznikach gdzie 
mieszkaliśmy, był piękny park, 
gdzie chodziłem na spacery. 
Była też fontanna, nocą 
podświetlana, z której to 
wypływała na kolorowo woda.  

Był tam też basen.  
W towarzystwie pani 
opiekunki próbowałem pływać 
– czułem się wtedy bardzo 
dobrze. Pamiętam też miejsce, 
gdzie byliśmy na leżakach i 
słuchaliśmy spokojnej muzyki 
(od red. grota solna) czułem 
się wtedy dobrze, spokojnie. 

Aż 2 razy była zabawa. 
Tańczyłem. Było ciasto  
i herbata, była też kawa, ale ja 
nie piję kawy. Bardzo dobra 
była opieka. 

Ludwik 
 

 

 

Wspomnienia urlopowe 
Dwa tygodnie temu byłam w Dusznikach 

Zdrój. Po rozpakowaniu się w pokoju  
3-osobwym byliśmy u lekarza. Ja miałam  
3 zabiegi – pole magnetyczne, inhalację i fotel 
masujący. Przyszłam na górę, zrobiłam sobie 
kawę ze śmietanką i położyłam się na chwilę. 
Popołudniu byliśmy z panią Kasią – 
przewodniczką, na spacerze po parku. Mówiła  
o zabytkach i o Dworku im. Fryderyka Chopina. 
Wieczorem był film na ten temat.  

Sam ośrodek nazywał się Belweder. Jest 
ustawiony w parku, po którym można 
spacerować i korzystać z różnych zabiegów  
i kąpieli. W pokoju mieszkałam z Kornelią  
i Terenią. Były obydwie dla mnie bardzo miłe  
i ja też byłam dla nich bardzo miła. Przy stole 
siedziałam z 3 paniami opiekunkami oraz na 
początku z Jolą, a potem z Benią. Poszliśmy 
kiedyś w stronę jeziora, po którym pływały 
kaczki i ryby. Kiedyś byliśmy na wspaniałym 
koncercie w muszli koncertowej w wykonaniu 
ks. Bogdana Skowrońskiego z Parafii Matki 
Bożej Różańcowej. Niektórzy kupowali płyty  
z jego nagraniami.  

Naprzeciw Dworku im. Fryderyka 
Chopina stoi jego pomnik. Tam były drzewa 
sadzone i ścinane w specjalny sposób  
w kształcie choinek lub kolumn zakończonych 
kulami.  

W trakcie pobytu były imieniny Kornelii. 
Częstowała nas kawą, ciastkami i cukierkami. 
Wszyscy składaliśmy jej życzenia. Pani Jola  
i Pani Renatka robiły zdjęcia.  

Jedzenie w ośrodku było bardzo dobre.  
Byliśmy w jaskini solno-lodowej na seansie. 
Musieliśmy mieć ze sobą białe skarpetki.  

 
W Restauracji Parkowej mieliśmy 

wieczorek zapoznawczy. Na stole było po 
kawałku piernika, kawa, herbata.  
Wieczorem byliśmy oglądać fontanny. 
Podziwialiśmy wspaniałą, kolorową fontannę, 
która tryskała kolorami tęczy. Tam byliśmy na 
spacerze w stronę zabytkowego dworca 
kolejowego. Dworzec jest poza miastem.  
Byliśmy też kiedyś na lodach.  
Pojechaliśmy do Kudowy Zdroju z panią 
dyrektora ośrodka i jej synem. Pani dyrektor 
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objaśniała, że tutaj odbywają się różne 
koncerty. Potem poszliśmy przez park w stronę 
jeziora. Na środku jeziora była piękna fontanna, 
wokół której pływały kaczki i łabędzie.  
W drodze powrotnej z wycieczki do Kudowej 
wstąpiliśmy do Czech.  Tam pani dyrektor 
mówiła też o zabytkach. Kiedyś byliśmy  
w kościele pw. Serca Jezusowego na godzinę 
9.00. Kościół jest wybudowany na górce  
i prowadzą do niego wysokie schody. Potem 
poszliśmy na basen, następnie był obiad  
i odpoczynek.  
Jedliśmy też kiedyś w kawiarni rurki z bitą 
śmietaną. Graliśmy w szachy.  

Byliśmy na wspaniałym koncercie  
w Dworku im. Fryderyka Chopina. Jedna pani 
grała na fortepianie utwór Chopina, a jeden pan 
śpiewał.  

 
Smakowaliśmy też galaretkę owocową z bitą 
śmietaną w Restauracji Parkowej.  
Kupiłam 4 kartki pocztowe i napisałam 
pozdrowienia do mojego kolegi Adama oraz 
koleżanki Ani, do Magdy – kuzynki mamy oraz 
do Basi, mojej kuzynki. 
 

Gosia

 

 

O tym jak 
pielęgnować 
dłonie… 

 
Po pierwsze myć – rano, 
wieczór, przed każdym 

posiłkiem i wtedy zawsze jak 
są brudne. 
Do mycia rąk używamy mydła 
lub odpowiedniego płynu.. 
Potem trzeba dobrze ręce 
wytrzeć. Pielęgnacja dłoni to 
także obcinanie paznokci. 
Niektóre panie lubią malować 
paznokcie np. jak jest zabawa. 
Dłonie smarujemy kremem, 
aby skóra była dobrze 
nawilżona i pachnąca. Można 
też użyć maseczki na dłonie… 
Składniki: oliwa oraz żółtko 

3 łyżki ciepłej oliwy i żółtko. 
Wszystko razem mieszamy. 
Nacieramy tą papką dłonie, 
zawijamy później w folię  
i ręcznik. Zmywamy po 20 
minutach. Wtedy skóra jest 
odmłodzona, nawilżona  
i odżywiona. 
 
Przygotowały: Beata, Aniela, 
Teresa, Małgorzata, Krzysztof, 
Gienia, Wiesia 
 

 
 

 

 
Główne trendy 
jesieni 2015 
Kolory 
Biel opanowała tegoroczne 
ulice i wybiegi. Jest kolorem 
klasycznym w modzie. Ma taką 

samą rangę jak czerń. Można 
ją komponować ze wszystkimi 
kolorami, zwłaszcza pięknie 
wygląda w połączeniu ze 
srebrem i złotem. Uzyskujemy 
wtedy elegancki, wieczorowy 
szyk. Na co dzień natomiast  
w połączeniu z szarym  
i czarnym – jest wyrazem 
klasyki i dobrego stylu. 
Garderoba od stóp do głów 

może być w kolorze białym – 
zarówno płaszcze, buty, 
torebki, paski, jak i biżuteria. 
Ubierając się w ten sposób, 
zawsze będziemy wyglądać 
elegancko i młodo. Szczególnie 
polecamy białe koszule i bluzki 
w połączeniu z jeansami – na 
prawie każdą okazję. 
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Płaszcze 
W tym sezonie dominują 
fasony inspirowane modą  
lat 60. Jest to bardzo widoczne 
zwłaszcza w krojach płaszczy.  
Są one zdecydowanie szersze, 
obszerne. Jeżeli chodzi  
o kolorystykę, to dopuszczalne 
jest prawie wszystko: od 
najjaśniejszych – białych, 
beżowych, szarych, czyli barw 
stonowanych, do barw bardzo 
zdecydowanych, jak niebieski, 
czerwony, żółty.  Jednak 
najbardziej swoją obecność 
zaznacza szarość.  
Oryginalnym, a zarazem 
odważnym zestawieniem 
kolorystycznym jest fuksja  
i czerń. Mocny kontrast 
pozwala na wywołanie bardzo 
ciekawego efektu. 

W kwestii wzornictwa 
zdecydowanie prym wiedzie 
krata, którą nosimy zarówno 
na płaszczach, sukienkach, 
spódnicach i koszulach.  

 
Buty 
Jeśli mowa o butach na jesień, 
to w grę wchodzą przede 
wszystkim sztyblety. Obok 
wydania w klasycznej czerni  
i brązie, królują inne, mocne 
kolory i wzory np. niebieski,  
srebro, panterka. Buty te 
bardzo dobrze wyglądają  

w połączeniu z długa spódnicą, 
jeansami, wełnianym swetrem 
i ciepłym szalem. 
 
Nadeszła jesień, a wraz z nią 
zimno i szarość. Musimy zatem 
zadbać o to, aby ubierać się 
nie tylko ciepło, ale też 
modnie, by nasze 
samopoczucie było jak 
najlepsze.  

 
 
Aleksandra 
 
 

 

 

 
 

 
 

Krzyżówka 
Jak inne kaczki również 
krzyżówka, od której wywodzi 
się nasza kaczka domowa, 
odlatuje na zimę do ciepłej 
Afryki. W lecie można spotkać 
krzyżówkę na nieomal każdym 
większym zbiorniku wodnym. 

W suchym miejscu pod 
zaroślami u brzegu wody 
samica buduje gniazdo. Przez 
26 dni wysiaduje od 8 do 14 
jaj. Młode już drugiego dnia po 
wykluciu umieją doskonale 
pływać, a nawet nurkować  
w poszukiwaniu pożywienia. 
Matka nie spuszcza ich z oczu. 
Kaczor stara się nie oddalać 
zbyt daleko i czuwa nad 
bezpieczeństwem kaczej 
rodzinki. Nieomal od 
urodzenia kaczka krzyżówka 
potrafi wspaniale latać. Leci  
z rozprostowaną szyją, mocno 
rozprostowanymi skrzydłami. 
Jak na komendę nagle 
zawraca, opuszcza skrzydła  
i ślizgiem spada, siada na 
wodę, podpiera się 
wiosłowatymi nogami, hamuje 
i zatrzymuje się w miejscu.  
W Polsce krzyżówka jest 

najczęściej występującą 
kaczką.  

Boguś 
 
Tytuł: Mój barwny atlas 
zwierząt 
Autor: Ernst W. Bauer 
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 Opel  cz. 2  
W 1899 r. ruszyła produkcja pierwszego samochodu 

marki Opel. Był w całości ręcznie robiony. Maksymalna 

prędkość 20 km/h. Wyprodukowano ich 11 sztuk.  

 
 

 Krzysztof 

 

 
Kulinaria   
 
 
 
 
 

Kremowa zupa brokułowa  
 
Składniki: 50 dag brokułów, cebula, łodyga 
selera naciowego , 20 dag sera z niebieska 
pleśnią, kostka bulionu warzywnego, łyżeczka 
octu balsamicznego, sok z cytryny, słodka  
i ostra mielona papryka, gałka muszkatołowa, 
plasterki podsmażanej kiełbasy, sól i pieprz.  

 
Wykonanie: Brokuły umyć, 
podzielić na różyczki, zalać  
2 l wody. Dodać obraną  
i posiekaną cebulę oraz seler 

naciowy. Wkruszyć kostkę bulionową. 
Zamieszać doprowadzić do wrzenia bez 
przykrywania. Następnie zmniejszyć ogień  
i gotować powoli pod przykryciem przez ok 10 
min. Garnek z zupą zdjąć z ognia i lekko 
ostudzić. 
 Ser pleśniowy rozkruszyć. Zupę zmiksować na 
krem, dodając ser. Doprawić sokiem z cytryny, 
octem, mieloną gałką muszkatołową, słodką  

i ostrą papryką, solą oraz pieprzem. Ponownie 
podgrzać. Rozlać do miseczek. Przed podaniem 
do każdej porcji zupy włożyć po 3 plasterki 
podsmażonej na chrupko kiełbasy np. 
podwawelskiej lub toruńskiej.  

Jola 
 

 
 
 
 

Sałatka jabłkowo – orzechowa  
 
Składniki: 3 winne jabłka, 10 dag orzechów 
włoskich pokruszonych, świeży długi ogórek, 
puszka kukurydzy, 15 dag twardej fety. 
Sos : ¼ szkl. oliwy, 4 łyżki soku z cytryny, 
szalotka, sól, pieprz. 

  
Wykonanie: Jabłka cienko obrać, przekroić na 
pół, usunąć gniazda nasienne, następnie 
pokroić w plasterki. Ogórek obrać, pokroić  
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w półplasterki. Kukurydzę osączyć z zalewy.  
W dużej misce wymieszać jabłka z ogórkiem, 
orzechami i kukurydzą. Polać sosem 
przygotowanym z posiekanej szalotki, oliwy, 
soku z cytryny, soli i pieprzu. Posypać 
pokruszoną fetą. Sałatkę można wzbogacić 
posiekaną natką, miętą lub tymiankiem. 

Jola 
 

 
 
 

Rolada z kurczaka 
 
Podstawowe składniki: 
1 kurczak 
½ mięsa mielonego 
 
Przygotowanie: 

Kurczaka wyfiletować z kości, 
posolić, powegetować, 

mięso mielone 
doprawić solą, 

wegetą, pieprzem. Rozłożyć kurczaka, nałożyć 
mięso mielone, zwinąć jak roladę, włożyć do 
brytfanny wąskiej, posmarować po wierzchu 
słodką papryką rozpuszczoną w kilku łyżkach 
oleju. Piec w piekarniku 1 godz. 30 min. 
Ela 
 

 
 
 
 
 
 
 

Szarlotka 
Składniki na kruche ciasto: 
 
- 1 szklanka cukru 
- 4 jajka 
- 2  szklanki mąki pszennej 
- 250 g margaryny 
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
- 1 opakowanie cukru waniliowego (16 g) 

 
Składniki na masę jabłkową: 
- 1,5 kg jabłek 
- 1 opakowanie budyniu waniliowego 
- 1 łyżka kaszy manny 
- 3 łyżki cukru 
- 2 łyżki soku z cytryny 
 
Także: 
Tłuszcz do wysmarowania blaszki. 
 
Przygotowanie: 
Kruche ciasto: Z podanych składników zagnieść 
ciasto, podzielić na dwie części, włożyć do 
zamrażalnika. 
Masa jabłkowa: Umyć jabłka, obrać, pokroić, 
podsmażyć z cukrem. Wlać sok z cytryny, 
wsypać kaszę i budyń. 
 
Szarlotka: Połowę ciasta zetrzeć na tarce, 
wyłożyć do natłuszczonej blaszki o wymiarach 
25x40 cm. Ostudzoną masę jabłkową wyłożyć. 
Posypać pozostałym startym ciastem. Piec ok. 
60 minut w temperaturze 180 stopni.  

Ela 
 

 
 

  SMACZNEGO 
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I tym razem zachęcamy Was Drodzy Czytelnicy  do udziału w konkursie. Na odpowiedzi  czekamy do 
15.11.2015. W formie pisemnej prosimy o złożenie ich w dyżurce DPS- u. 
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy trzy nagrody główne i nagrody pocieszenia! 
 
Pytania konkursowe: 

1) W którym miesiącu rozpoczyna się jesień? 
2) Ile dni liczy miesiąc październik? 
3) Podaj datę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. 
4) Jaką maksymalną prędkość osiągał samochód marki Opel – jako pierwszy wyprodukowany  

w fabryce Opla w 1899 r.? 
5) Co jest głównym składnikiem zupy proponowanej w aktualnym numerze gazetki przez Jolę? 
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Małgosia , Krzysztof , Jurek , Wiesia , Aleksandra , Mieczysław , anonimowy Dziennikarz  
Kasia , Joasia  
Redaktorzy współpracujący : Halina   
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