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Pismo redagowane przez Mieszkańców   
Domu Pomocy Społecznej w Zatorze 
 

 
 

 

 
 

 
 

W numerze m.in.: 
 
"Być Patriotą to dać 
pierwszeństwo w życiu 
Bogu i Polsce" - ze 
wspomnień Partyzantki. 
Zajrzyj na strony 7-8. 
 

 
 
Zatorland - wspomnienia 
mieszkańców z wycieczki. 
Zabawa i edukacja  
w jednym. 
Zajrzyj na stronę 3. 
 
 

 
 
W tym wydaniu - czwarty 
rozdział  opowiadania: 
„Chusta Weroniki” 
autorstwa Pani Haliny.  
Zajrzyj na strony 5-7. 
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TO MY                                                   listopad 2015 

 

 
 

1. Możliwość uczestnictwa w codziennej Mszy Św., Godzinie Miłosierdzia. 
2. Wyjazd do Wadowic na Msze Św. za zmarłych – 5.11.2015 r. 
3. Pierwszy Piątek Miesiąca – uroczysta Msza Św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu – 

6.11.2015 r.  
4. Zajęcia terapeutyczne wg grafiku: 

 indywidualne;  

 dziewiarskie, plastyczne, stolarskie, muzyczne, aktywizujące;  

 gospodarstwa domowego; 

 biblioterapia; 

 klub majsterkowicza; 

 zajęcia świetlicowe. 
5. Zajęcia gospodarstwa domowego – 10.11,2015 r., 17.11.2015 r. 
6. Treningi przygotowujące do zawodów sportowych. 
7. Zawody sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zatorze – 18.11.2015 r.  

godz. 14.00. 
8. Spotkania edukacyjne w bibliotece – 19.11.2015 r. godz. 10.00,  

24.11.2015 r. godz. 10.00.  
9. Oficjalne otwarcie Kronikarni - 27.11.2015 r. godz.14.00 i zabawa andrzejkowa godz. 15.30. 
 
Informacje zebrała Kornelia na podstawie plany sporządzonego przez Panią Anię 

 

Nasi Solenizanci  
 

Imieniny w listopadzie obchodzą 
Katarzyny, natomiast urodziny - Boguś. 
 

Informacje przygotował Michał 
                              

Dla Koleżanek i Kolegów, którzy mają  
w listopadzie urodziny i imieniny te 
życzenia w prezencie: 
 

Wszystkiego Najlepszego 
Dużo Zdrowia 

Błogosławieństwa Bożego 
Dużo pieniążków 

I oby nie zapominać o Przyjaciołach. 

 
 
W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia 
przygotowała  Wiesia  
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Wyprawa do dinozaurów, 
Parku Bajek i Parku Mitologii…  
Wycieczka była w październiku. Było nas bardzo 
dużo. Było to wyjście do parku w Zatorze,  gdzie 
się znajdują dinozaury. Robiliśmy zdjęcia. 
Dinozaury, które oglądaliśmy były różne. Jeden 
nawet sikał. Otwierały paszczę, machały 
ogonem, wydawały odgłosy.  
Obok Parku Dinozaurów, był Park Bajek. 
Odgadywaliśmy, jakie to bajki. Były tam 
pokazane takie bajki, jak „Czerwony kapturek”, 
„Śpiąca królewna”, „Baba Jaga”, „Brzydkie 
Kaczątko”, „101 dalmatyńczyków”, „O sierotce 
Marysi i krasnoludkach”. 
Potem pływaliśmy statkiem. Było to w Parku 
Mitologii. Były tam postacie mitologiczne np. 
Apollo. 
Bardzo mi się ta wycieczka podobała. Pogoda 
dopisała.  

Małgosia 
 

 

 
 

 

 
 

Wyjście do Parku Mitologii  
i Parku Dinozaurów 
Najpierw poszliśmy do Parku, gdzie płynęliśmy 
statkiem. Płynęliśmy wokół stawu, obok figur 
greckich bogów. A był to Park Mitologii. Słychać 
było, jak ktoś opowiadał o tych bogach. 
Potem poszliśmy do innego parku, gdzie było 
kino, gdzie oglądaliśmy walki dinozaurów.  
W Parku Dinozaurów mieliśmy też czas na 
zjedzenie bułki i wypicie czegoś. Później 
oglądaliśmy dinozaury, które wydawały różne 
odgłosy. 
Na tej wycieczce czułem się dobrze, cieszę się, 
że mogłem tam być. 

Ludwik 
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Nasz występ w Wadowicach - relacja Beaty  
 
Byliśmy w Wadowicach. Ten występ był w sali, która jest przy kościele. W dużej sali, gdzie była 
duża scena. W tych występach brały udział też osoby, grupy z innych domów np. z Izdebnika  
i Bulowic.  
Ja występowałam w tym przedstawieniu i grałam na flecie. Każda grupa, która wystąpiła dostała 
dyplom i nagrody - słodycze. 
Potem był poczęstunek, smakował mi. Była kawa, herbata i gołąbki. 
Czułam się dobrze i moi koledzy i koleżanki chyba też. 

Beata  
 
 

  
 

 

 
Zawody sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
w Zatorze … Ruch, rywalizacja i … dobra zabawa…  
Wspomina Aniela  

 
 
Zawody odbywały się w szkole w Zatorze. W zawodach uczestniczyli 
uczniowie i  mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Było wiele 
konkurencji m.in. kręgle, rzucanie  
do kosza.  Na zawodach czułyśmy się dobrze…  
 

Aniela 
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Opowiadanie „Chusta Weroniki” autorstwa Pani Haliny, 
pacjentki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zatorze.  
 

Rozdział IV 
Od czasu wysłuchania mowy Galilejczyka na wzgórzu, Klaudia stała się spokojniejszą i pogodną.  Ta 
rozmiłowana w literaturze greckiej i rzymskiej kobieta zmieniła swoje lektury. Od śmierci dziecka 
ciągle czytała historię Niobe, której mściwe rodzeństwo bogów - Diana i Apollo zabiło strzałami  
z łuku wszystkie jej dzieci. Teraz te zwoje z historią Niobe usunęła na dalsze miejsce w bibliotece. 
Przestała się również rozczytywać w ponurej historii królowej Dydony z „Eneidy” Wergiliusza. 
Czytała właśnie „Przemiany” Owidiusza, gdy do biblioteki szybko wbiegła zdyszana  
i podekscytowana Zuzanna wołając:  
-Pani! Stał się następny cud za sprawą naszego Nauczyciela. Wskrzesił On zmarłą córkę 
przewodniczącego synagogi Jaira. 
- Jak to się stało Zuzanno?  
- Dziewczynka ma 12 lat. Nagle zachorowała, jej ojciec przyszedł do Nauczyciela prosząc  
o uzdrowienie dziecka. Mówił, że głęboko wierzy, że Galilejczyk może to uczynić. Tymczasem jego 
słudzy przyszli powiedzieć, że dziecko zmarło, ale Nauczyciel powiedział do ojca, by tylko wierzył, 
że dziecko będzie żyło i kazał się prowadzić do jego domu, gdzie był płacz i lament. Gdy Nauczyciel 
mówił, że dziecko tylko śpi, wszyscy się z niego wyśmiewali. A on wziął leżącą dziewczynkę za rękę, 
powiedział „Dziewczynko wstań” i dziecko powróciło do życia. 
- Dziwne rzeczy mówisz Zuzanno, ale po usłyszeniu waszego Proroka, jak przemawiał na wzgórzu, 
zaczynam wierzyć, że jest to możliwe. Dzięki Jemu odzyskałam trochę spokoju. 
- Pani, a może i ty powinnaś prosić Nauczyciela o przywrócenie życia twojemu dziecku? Wierzę że 
On wszystko może. 
- Ale do tego waszego Cudotwórcy trudno się zbliżyć, zawsze otaczają Go tłumy ludzi. 
- Pani, ja poznałam bliżej kilka osób bliskich Galilejczykowi, nawet Jego Matkę Maryjię, 
ukochanego ucznia Jana, młodziutkiego chłopca bardzo wysokiego wzrostu i Marię z Magdali. Jej 
Nauczyciel również bardzo pomógł oczyścić się ze złych duchów. No i jeszcze kilku innych… 
- Zuzanno proszę poproś, aby ten wasz Prorok spotkał się ze mną, ale na osobności. I nie mów Mu, 
kim naprawdę jestem. Chcę uchodzić za twoją przyjaciółkę Greczynkę - Berenikę i będę mówić po 
grecku. 
- Dobrze pani, chętnie wykonam twoją prośbę. 
 

*** 
 

Za trzy dni Zuzanna opowiedziała Klaudii, że rozmawiała z młodziutkim Janem, ukochanym 
uczniem Jezusa z Nazaretu. Opowiadała mu o śmierci dziecka Klaudii i rozpaczy rodziców. 
Przedstawiła prośbę swej pani, aby Jezus spotkał się z nią na osobności. Nauczyciel na prośbę Jana 
wyznaczył Klaudii i Zuzannie spotkanie w gaju oliwnym, na wzgórzu, tam gdzie leży ogromny głaz. 
Jan zapowiedział też, że oprócz Jezusa i jego, będzie z nimi również jego starszy brat Jakub. To ma 
być w porze popołudniowej o zachodzie słońca.  
- Zuzanno tak bardzo pragnę tego spotkania i cieszę się na nie! 
 

*** 
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Klaudia i Zuzanna zdążały na spotkanie z Jezusem z Nazaretu. Przeszły kilka wzgórz porośniętych 
krzewami gorczycy i gajami oliwnymi. Zaczęły się wspinać na strome wzgórze, na którym leżał 
ogromy głaz. Z daleka zobaczyły trzech bardzo wysokich mężczyzn, którzy już na nie czekali. 
- Witaj Nauczycielu, witaj Jakubie, i ty Janie – odezwała się Zuzanna. Panie – ciągnęła dalej 
zwracając się do wysokiego 30 letniego mężczyzny o barczystej budowie ciała, i długich 
ciemnoblond włosach – przyprowadziłam Ci moją przyjaciółkę, która płacze po śmierci swojego 
synka. Panie pomóż jej proszę… 
Klaudia oddała pokłon, taki jaki żydowskie kobiety oddają mężczyznom i popatrzyła na sylwetkę 
Galilejczyka. Przez dłuższą chwilę jej ciemne oczy skrzyżowały się z błękitnymi, przenikliwie 
patrzącymi oczyma Nauczyciela. Wydało jej się, że Galilejczyk doskonale wie kim ona jest 
naprawdę, że zna jej najtajniejsze myśli. Zuzanna zaczęła tłumaczyć jej słowa z greckiego na 
aramejski. 
- Witaj Panie, Ty i Twoi uczniowie…  Jezus nie czekając na żadne wyjaśnienia spytał ją wprost: 
-  Niewiasto, cóż chcesz, abym ci uczynił? A ona, dumna Rzymianka, z płaczem padła do stóp Cieśli 
z Nazaretu i szlochając głośno powiedziała: 
- Panie, wiem, że Ty jesteś Cudotwórcą i wszystko możesz uczynić. Przywróciłeś przecież życie 
córce Jaira i synowi wdowy i tylu innym. Proszę oddaj mi żywego mojego małego Marka, a mój 
mąż, który jest bardzo bogatym człowiekiem, wynagrodzi Cię hojnie. Panie! Ja wierzę, że Ty jesteś 
Cudotwórcą i możesz to uczynić - powtarzała obejmując nogi Jezusa. Jezus podniósł ją z klęczek  
i posadził na ogromnym głazie, na którym sam usiadł, po czym powiedział do niej: 
- Niewiasto! To, o co prosisz nawet ja uczynić nie mogę, bo twój mały Marek, tam gdzie teraz 
przebywa, jest potrzebny Mojemu Ojcu. A przeciw woli Swojego Ojca ja nic uczynić nie mogę. Ale 
wiem, że masz serce pełne miłosierdzia i obiecuję, że dam ci podarunek, przez który całe wieki 
ludzie wysławiać cię będą. A gdy już spotkamy się w domu Mojego Ojca, uczynię Cię znakiem 
mojego miłosierdzia. I kiedyś będą na świecie ludzie, co za pomocą specjalnej maszyny będą 
potrafili malować świat dokładnie takim, jakim on jest. W domu Mojego Ojca tobie ich oddam pod 
opiekę. A w życiu tu na ziemi doznasz jeszcze i wzajemnie odczujesz miłości męża i będziesz się 
jeszcze cieszyła radością macierzyństwa, wiec mówię ci, nie smuć się i nie płacz. Jezus wstał  
i pomógł wstać Klaudii, a ona oddała mu pokłon. A Nauczyciel powiedział do Jakuba i Jana: 
- Wstańcie, chodźmy! I cała trójka mężczyzn zaczęła schodzić ze wzgórza, a kobiety oszołomione 
mową Nauczyciela z Nazaretu siedziały nadal na wzgórzu… 
Po chwili Klaudia odezwała się pierwsza: 
- Dziwna była ta mowa waszego Proroka. Nic z tego nie rozumiem Zuzanno i szczerze mówiąc nie 
wierzę w Jego obietnice dla mnie… Mam do ciebie prośbę: naucz mnie aramejskiego. Może wtedy 
lepiej się porozumiem z waszym Cudotwórcą. 
 
Przypisy do rozdziału IV 
 
Zwoje z historią Niobe - w starożytności książki miały postać zwojów z papirusu, na papirusie 
pisano teksty. 
Niobe - w mitologii greckiej córka Tantala, żona Amfiona i matka 12 dzieci. Opowiadała ludziom, że 
jest ważniejsza niż bogini Latona - matka bogów bliźniąt Apollina i Artemidy (w Rzymie Diany), bo 
urodziła aż 12, a bogini Latona tylko 2 dzieci. Za to, że Niobe wyśmiewała się z ich matki, Diana  
i Apollo zabili strzałami z łuku wszystkie jej dzieci. 
Dydona - legendarna królowa Kartaginy, nieszczęśliwie zakochana w Eneaszu, popełniła 
samobójstwo.  
Owidiusz, Publius Ovidius Naso (43 r. p.n.e. - 17 lub 18 r. n.e.) - jeden z najwybitniejszych elegików 
rzymskich, najbardziej utalentowany poeta epoki Augusta.  
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Wergiliusz, Publius Vergilius Maro (70 r. p.n.e - 19 r. p.n.e.) - poeta rzymski, jedna  
z najważniejszych postaci w dziejach literatury światowej, autor m.in. Eneidy -  epopei  
w 12 księgach  opisującej wędrówkę Eneasza ze zdobytej przez Greków Troi do Italii, zwycięstwo 
nad mieszkańcami Italii i osiedlenie się w Lacjum.  
Diana (Artemida) - grecka bogini lasów, łowów, księżyca. 
Apollo - grecki i rzymski bóg sztuki, muzyki, słońca, opiekun artystów. 

Halina 

 
 

Dzień Wszystkich Świętych, 
Dzień Zaduszny – refleksje 
Marii  
Dzień Wszystkich Świętych to wielkie święto  
i my Polacy bardzo go szanujemy i na pewno 
więcej modlitwy poświęcamy w ten dzień za 
dusze zmarłych. Odwiedzamy groby, nie tylko 
najbliższych, ale i te zapomniane, żeby się 
pomodlić za tych, którzy nie mają znikąd 
pomocy. 
 

Drugiego listopada to nasze uroczyste „ Polskie 
Zaduszki„ i wtedy wyjątkowo modlimy się za 
wszystkich zmarłych. Czasem ktoś cały rok nie 
odwiedza z różnych powodów cmentarza,  
a w „Zaduszki” stara się przyjść i pomodlić się 
przy grobach najbliższych mu osób. 
 
Pamiętajmy w modlitwie o zmarłych. Wieczny 
odpoczynek daj duszom Panie, a światłość 
wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków, 
Amen. 

Maria 
 

 

Święto Niepodległości 
Polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez 
naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów 

dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Do 1937 PPS 
świętowała rocznicę niepodległości 7 listopada, na pamiątkę 
utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki 
Polskiej. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem 
Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli 
prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu 
wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa 
razy – w roku 1937 i 1938.  
Od 1926 r. 11 listopada był dniem wolnym od pracy  

w administracji rządowej i szkolnictwie na podstawie okólnika wydanego przez Prezesa Rady 
Ministrów, Józefa Piłsudskiego. 

Przygotował Mieczysław na podstawie – ,,Poradnika Uzdrowiciela 2014’’ 

 

O Niepodległości i Patriotyzmie 
Niepodległość - kojarzy mi się z chęcią zdobycia od nowa polskiej wartości międzynarodowej. Aby 
obywatele szanowali się między sobą i aby szanowali swoją Polskę... 
Być Patriotą to dać pierwszeństwo w życiu Bogu i Polsce. Dobry Patriota jest przede wszystkim 
wierzący i dba o swoją tożsamość i tożsamość innych Polaków. Pomaga. Nie wygryza spod ludzi 
kawałka chleba, walczy o dobre imię Polski na wszystkich frontach. Choć widzi zło, widzi śmierć 
przed sobą, lecz idzie dalej, by walczyć o dobro kraju. Tak jak ja w partyzantce - ja Helena 
pseudonim Kropka – tak jak mnie uczono – odbijałam strach – „jak widzisz wroga, nie cofaj się – 
idź prosto”. 
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Chciałabym, aby obecna Polska podkreśliła wartość partyzanckich działań, aby wzmocniona została 
i wyeksponowana postać partyzanta w dzisiejszym świecie.  

Helena 
 

O Świętych  … 
 

Św. Malachiasz, biskup 
1094-1148 
Hebrajskie imię Malachiasz 
etymologicznie znaczy tyle, co 
,,posłaniec Jahwe’’. Wykazy 
hagiograficzne znają tylko 
dwóch świętych o tym imieniu. 
Nasz Święty urodził się  
w Armagh, w Irlandii, w roku 
1094.  
Idąc za powszechnie 
panującym wówczas 
zwyczajem Malachiasz jako 
chłopiec został uczniem 
Imana, głośnego wówczas w 
Irlandii ascety, późniejszego 
opata Benedyktynów w 
Armagh. W 1119 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie. 
Niebawem biskup Lismore, 
Malchus, zaprosił młodego, ale 
gorliwego kapłana do siebie. 
Nadto oddano mu opactwo w 
Bangor. W roku 1123 został 
Święty mianowany biskupem 
w Connor. W czasie krótkich 
tam rządów założył w tejże 
diecezji nowy klasztor w Kerry. 
Nie koniec to wszakże jego 
kariery. Zwolennicy reform 
czynili starania, by Malachiasz 
zasiadł na tronie prymasów 
Irlandii. Taka też była wola 
zmarłego właśnie prymasa w 
Armagh, metropolity Cellacha. 
Malachiasz został faktycznie  
na tę stolicę powołany. 
Niestety, uprzedził go 
uzurpator, Maurycy, pod 
pozorem, że urząd ten należał 
dziedzicznie do jego rodziny. 

Po dwóch latach zmarł 
wprawdzie Maurycy, ale zaraz 
po nim zgłosił się jego 
najbliższy krewny, Nigellus. 
Św. Malachiasz rządził 
wprawdzie Kościołem  
w Irlandii, ale jako biskup  
w Down. Niedługo potem 
biskupi Irlandii wysłali św. 
Malachiasza do Rzymu, by 
uprosił u papieża dwa paliusze 
metropolitarne: dla Armagh  
i dla siebie. Papież, 
poinformowany o sytuacji, nie 
udzielił nikomu paliusza, ale za 
to ustanowił Malachiasza 
swoim legatem na Irlandię. 
Zachęcił Świętego, by nadal 
energicznie przeprowadzał 
konieczną w tym kraju 
reformę. Malachiasz najlepszy 
dawał przykład biskupom  
i kapłanom Irlandii swoim 
ascetycznym życiem. Zakładał 
klasztory i nimi według 
zwyczaju dawnego w Irlandii 
zajmował parafie a nawet 
diecezje. Kiedy św. Malachiasz 
dowiedział się, że na stolicy 
papieskiej zasiadł po 
Innocentym II, uczeń św. 
Bernarda, Eugeniusz III, 
podążył ponownie do Rzymu, 
by mu złożyć hołd i prosić  
o paliusz. W nadziei, że 
papieża-nominata zastanie we 
Francji, udał się tam, ale go już 
nie zastał. Zatrzymał się  
w opactwie Clairvaux i tu 
złożyła go w 54-tym roku 
śmiertelna choroba. Zasnął  
w Panu w Dzień Zaduszny  
w 1148 roku. Na kanonizację 
nie czekał zbyt długo. Do 

chwały świętych wyniósł go 
papież Klemens III w 1190 
roku. Pamiątkę jego 
obchodzono dotąd 3 listopada, 
ale nowa reforma wyznaczyła 
na jego wspomnienie dla 
Irlandii dzień obecny,  
2 listopada. Św. Bernard 
nazywa św. Malachiasza 
biskupem-prorokiem. Do 
naszych jednak czasów nie 
przechowało się żadne z jego 
proroctw. Być może, że 
powaga św. Bernarda 
zaważyła na tym, że 
zaczętemu przypisywać 
przepowiednię o ostatnich 
papieżach. Odnaleziono ją 
dopiero w roku 1595. 
odkrywca tegoż proroctwa, 
benedyktyn Arnold Wion, 
pisze przy opublikowaniu tych 
przepowiedni, że 
przypisywano je św. 
Malachiaszowi. Zawiera ono 
112 krótkich zdań, które 
jakoby mają streszczać rządy 
kolejno po sobie 
następujących papieży. 
Chociaż niektóre z nich są 
zadziwiająco trafne, trudno 
coś o nich, jak i o ich autorze 
powiedzieć. Nie są też 
autentyczne ,,proroctwa’’ 
Irlandii i Hiszpanii, 
przypisywane temuż 
Świętemu. O sytuacji, jaka 
panowała w Irlandii za czasów 
św. Malachiasza, pisze św. 
Bernard. Nie ma on słów 
oburzenia na upadek 
obyczajów, jaki za jego czasów 
panował. Wychwala natomiast 
gorliwość pasterską św. 
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Malachiasza: że udzielał 
sakramentu Bierzmowania, że 
nawoływał do zawierania 
małżeństw kościelnych, że 
wykorzeniał barbarzyńskie 
obyczaje. Obu tych świętych 
łączyła wielka przyjaźń. Św. 
Malachiasz dwa razy odwiedził 
św. Bernarda. Posłał także do 
Clairvaux kandydatów i dzięki 
nim założył klasztory 
cystersów w Irlandii. Dlatego 
zakon ten uważa go i czci jako 
swojego członka. 
 
Przygotował Mieczysław na 
podstawie książki Ks. 
Wincentego Zaleskiego - 
,,Święci na każdy dzień’’ 
 

 
 
 

Św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus – dziewica i Doktor 
Kościoła 
Sprostowanie  
W październikowym numerze 
gazetki ukazał się życiorys Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, 
lecz zawierał on błędne 
informacje. Poniżej 
przedstawiamy  wersję 
poprawioną…  
 
Właściwie Marie Francoise 
Therese Martin (ur. 2 stycznia 
1873 w Alencon, Francja, zm. 
30 września  
1897 w Lisieux) – francuska 
karmelitanka bosa (OCD), 
dziewica i święta Kościoła 
katolickiego oraz Doktor 
Kościoła. 9 kwietnia 1888 
wstąpiła do Karmelu w Lisieux, 
przyjmując imię Teresa od 

Dzieciątka Jezus  
i Najświętszego Oblicza.  
W lutym 1893 została 
mistrzynią nowicjatu. Rękopis 
,,A’’, wraz z jej kolejnymi 
rękopisami ,,B’’ (spontaniczny 
list do Jezusa, wyrażający 
głęboką miłość Świętej) i ,,C’’ 
(opisujący życie zakonne 
Świętej) opublikowane po jej 
śmierci, stanowią 
autobiografię św. Teresy, 
zatytułowaną później ,,Dzieje 
duszy’’, należy do klasyki 
karmelitańskiej. Jest główną 
patronką misji katolickich, 
patronką Francji, patronką 
zakonów: karmelitanek, 
terezjanek. Patronuje również 
chorym na AIDS.  
Przygotował Mieczysław  na 
podstawie – ,,Vademecum 
Katolika 2016” 

 

 

      

Z cyklu: miejsca 
znane i mniej znane 
 
Ruda  Śląska moje 
miasto…  – Jurek 
Ruda Śląska leży na Wyżynie 
Śląskiej. Znam to miasto, bo 
kiedyś tam mieszkałem. Ruda 
Śląska jest podzielona na 
kilkanaście dzielnic: 
Kochłowice gdzie mieszkałem, 
Nowy Bytom, Wirek, 
Bielszowice, Halemba, Czarny 
Las, Bykowina, Chebzie, Ruda, 
Godula, Orzegów. 
Najbardziej podoba mi się 
dzielnica, w której 
mieszkałem. Można tam 

zobaczyć m.in. zabytkowy 
Kościół pw. Świętej Trójcy oraz 
Sanktuarium Matki Bożej  
z Lourdes. 
Te kościoły warto zobaczyć. 

Jurek  
 

Ciekawe miejsca, 
które zwiedziłam - 
wspomnień ciąg 
dalszy... 
Podczas kolejnych 
organizowanych przez nas 
wycieczek przy Parafii  
w Inwałdzie, szczególną uwagę 
zwróciłam na Wilno, Pragę  
i Lwów. 
We Lwowie czułam się jak  

w Krakowie na Rynku. 
Zapamiętałam ze Lwowa - 
Cmentarz Łyczakowski, 
Cmentarz Orląt Lwowskich, 
zabytki. Różne miejsca we 
Lwowie są zniszczone  
i wymagają remontu. Polecam 
Lwów do obejrzenia, bo warto.  
Wilno - tam Cmentarz na 
Rossie, gdzie znajduje się serce 
Józefa Piłsudskiego.  
Praga - tam był pokaz 
iluminacji światło - woda - 
dźwięk. 
To były piękne wycieczki. Jak 
wyzdrowieję, to chcę 
zorganizować jeszcze kilka 
takich wyjazdów. 

Alina 
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Aktywność w życiu jest bardzo ważna. Ona też przyczynia się do 
lepszej pracy serca, do lepszego  zdrowia… O swoich 
aktywnościach opowiada Jasia… 
Co lubię robić... 
Czasem biorę udział w zajęciach świetlicowych, które są w jadalni lub w świetlicy, wtedy nakładam 
kółka na patyk, jest to taka dla mnie zabawa, jestem wtedy zadowolona, że mi się to udaje... 
Lubię też chodzić z chodzikiem i lubię jak idzie ze mną opiekunka. Lubię to ćwiczyć, żeby np. móc 
iść na zakupy albo w ogóle móc chodzić.  
Lubię też biżuterię. Lubię się w nią stroić. Lubię ubierać korale, klipsy i bransoletki. Od małego 
lubię takie ozdoby. 

Jasia 
 

 
 

Nasze spotkania w bibliotece – 
relacje uczestników  
Poszliśmy grupą do biblioteki, oglądaliśmy 
prezentację o tym, jak dawniej książki 
wyglądały – były z kamienia, papirusu, 
pergaminu. Robiłam książkę o skorupiakach. 
Kiedyś pracowałam w zakładzie w Bielsku,  
w którym szyłam i robiłam okładki do książek. 
Lubiłam tę pracę. W bibliotece mogłam sobie 
przypomnieć dawne czasy. Podobały mi się 
zajęcia i chciałabym iść kolejny raz. 

Kornelia 
 
Było dużo książek. Robiłam książkę  
o ośmiornicy, opiekunka pomogła mi. 
Pożyczyłam też książki, bajki. Fajnie było. Było 
też dużo gazet. Często chodzę z panią 
opiekunką po książki do biblioteki. 

Jola 
 
Robiliśmy w bibliotece książki. Ja robiłam 
książkę o motylach. Wycinałam i przyklejałam 
obrazki. Były też opisy motyli, kolorowe zdjęcia. 
Podobały mi się zajęcia, chciałabym zrobić 
drugą taką książkę. Wypożyczyłam książkę  
o rybkach, bo mi się spodobała i lubię rybki. 
Mam trzy złote rybki.  

Benia 
 

Byliśmy w bibliotece na zajęciach. Najpierw 
oglądaliśmy książki. Potem robiliśmy książkę  
z kolorowego papieru i obrazków. Wycinałam  
i kleiłam. Moja książka, którą zrobiłam, jest  
o rekinach. Podoba mi się. Zajęcia też mi się 
podobały. Chciałabym jeszcze iść do biblioteki. 
 

Terenia

 

Porady Stasi… jak robić zakupy 
Porada I: Zanim pójdziesz na zakupy, pomyśl co trzeba kupić, 
aby nie kupić rzeczy niepotrzebnych. 
Porada II: W sklepie odszukaj tego co potrzebujesz i wybieraj 
takie rzeczy, które są tańsze, ale też dobre dla ciebie. Zwracaj 
uwagę na to, co "jest na promocji". 
Porada III: Nie daj się ponieść emocjom - wybieraj rzeczy 
najbardziej potrzebne. 
       Stasia 
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Jak należy dbać  
o oczy? 

 
5 kroków do zdrowych oczu: 

1. Patrzymy na monitor 
komputera/telewizora 
z odpowiedniej 
odległości. 

2. Nie pocieramy oczu 
zbyt mocno. 

3. Chronimy oczy przed 
słońcem zakładając 
okulary 
przeciwsłoneczne. 

4. Zmywamy makijaż 
dokładnie i dobrymi 
kosmetykami. 

5. Używamy kropli do 
oczu, aby złagodzić 
podrażnienia. 

 
Ponadto należy zwrócić uwagę 
na następujące sprawy 
związane z pielęgnacją oczu, 
zarówno tą od zewnątrz, jak  

i od wewnątrz: dobieramy 
odpowiednie kosmetyki: krem 
pod oczy, maseczki, mleczko 
do demakijażu oczu, zdrowa 
dieta – bogata w witaminy, 
picie odpowiedniej ilości wody 
oraz przede wszystkim dużo 
snu i uśmiechu. Jeżeli jest 
uśmiech na twarzy, śmieją się 
także nasze oczy. 

 
Przygotowały:  
Terenia, Wiesia, Kornelia, 
Wolontariuszki 

 
 

 
Ciąg dalszy trendów 
jesieni 2015/2016  

 
 Powrót do lat 80 – 

okresu stylu disco  
i trwałej ondulacji. 
Wracają poduszki na 
ramionach, 
podkreślona talia. 
Wygrzebujemy z szaf 
wszystko co błyszczy  

i świeci, złote i srebrne 
kreacje. 

 Czarno-białe wariacje – 
czyli wzory, które 
„oszukują” nasz wzrok 
– gra wzorów 
geometrycznych, 
zygzaki, kostki biało-
czarne. 

 Biała koszula górą – 
obszerna, w rozmiarze 
XXL, z falbankami  
i kokardami 

 Płaszcze – koniecznie 
jasne, niektórym mogą 
się wydawać 
niepraktyczne, ale mają 
za zadanie przede 
wszystkim rozjaśnić 
ulice. 

 Purpura, indygo, 
burgund, szmaragd - 

ciemne kolory tylko 
solo, nie lubią 
konkurencji. 

 Pani w garniturze – na 
przekór, z przeróżnymi 
dodatkami np. 
futrzanymi butami. 

 Krata od stóp do głów 
– powrót w wielkim 
stylu, w wersji retro.  

 Szeroki pas – wąska 
talia, pasek dobieramy 
zarówno do sukienki, 
jak i do płaszcza. 

 Maksymalna długość – 
modne sukienki, 
spódnice, płaszcze – 
długie, a nawet za 
długie. 

 
Aleksandra

 

 
Ryś 
Ryś ma przenikliwy wzrok  
i wspaniale rozwinięty zmysł 

węchu. Potrafi na przykład 
wyczuć zapach sarny  
z odległości 600 m albo królika 
z ponad 600 m. Jest większy 
od kota domowego, a jego 
uszy zakończone są 
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charakterystycznymi 
pędzelkami czarnej, sztywnej 
sierści. Ma też bardzo krótki 
ogon z czarnym zakończeniem. 
Zęby rysia są dużo silniejsze niż 
zęby kota. Ślady jego łap mają 
od 7 do 9 cm, czyli są 3 razy 
większe niż ślady kota 
domowego. Zimą łapy rysia 
pokrywają się gęstym futrem, 
co umożliwia poruszanie się  
w gęstym śniegu. Jest to 
zwierzę ostrożne i cierpliwe, 
które poluje głównie nocą, a w 
dzień drzemie na gałęzi lub na 
skale. 
Rzymianie często 
wykorzystywali w pokazach 
cyrkowych rysie zamiast lwów. 
Klasyfikacja: 
Rząd: drapieżne 
Rodzina: kotowate 
Rodzaj: ryś liczy 4 gatunki 
Rozmiary: 

Długość ciała: 80-110 cm 
Długość ogona: 15-25 cm 
Wysokość w kłębie: 50-75 cm 
Ciężar: 15-38 kg 
Długość życia: około 15 lat 
Rozmnażanie: dojrzałość 
płciowa po roku życia 
Ruja: od połowy marca do 
początku kwietnia 
Ciąża: 67-74 dni 
Młode: na ogół 1-4 kocięta, 
rzadziej 5-6 
Tryb życia: 
Odżywianie: poluje głównie na 
ssaki kopytne średniej 
wielkości. Inne zwierzęta 
stanowią uzupełnienie. 
Prowadzi nocny tryb życia. 
Wrogowie: puma, wilk  
i człowiek, który nań poluje  
z powodu delikatnego, 
jedwabnego futra. 
Instynkt społeczny: Żyje 
samotnie na ściśle określonym 

terytorium, na którym mogą 
żyć 1-2 samice. 
Ochrona: ryś jest 
rozpowszechniony jedynie we 
Wschodniej Europie i Azji.  
W Zachodniej Europie jest 
powtórnie wprowadzany do 
środowiska, gdzie wytępiono 
go przed 200 laty. W wielu 
krajach pod ochroną, także  
w Polsce. 
Inne: zwinność - ryś może 
wykonywać 2 metrowe skoki 
żeby złapać ptaka w locie. 
 
Przygotował Boguś na 
podstawie Atlasu zwierząt 
 

 
 

 

 
O nadciśnieniu 

Wahaniom ciśnienia służą nasze rytuały 
kuchenne np. zamiłowanie do ociekających 
tłuszczem pokarmów, nadużywanie soli 
kuchennej czy sięganie po kieliszek. 
Nadciśnienie tętnicze wzrasta też przy 

używaniu niektórych 
leków np. pigułek 

antykoncepcyjnych 
lub preparatów 

zawierających 
sterydy.  
Na ciśnienie źle 
wpływa też mocna 
kawa, palenie 

papierosów, stres, nerwowość. 
Chorzy z wysokim ciśnieniem skarżą się na 
zawroty głowy, mroczki przed oczami, 

uczucie kołatania serca, bóle w klatce 
piersiowej i okolicy serca. 
 
Jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie : 
 

1. Na pół godziny przed pomiarem nie 
pij kawy ani herbaty. Nie pal  też 
papierosów. 

2. Chwilę przed pomiarem usiądź  
i odpocznij. Pooddychaj spokojnie 
prze kilka minut.  

3. Ciśnienie mierz na siedząco. Podwiń 
rękaw, rozluźnij rękę, oprzyj ją na 
stole. 

4. Wprowadź do gniazda aparatu 
końcówkę wężyka łączącego mankiet 
z aparatem.  

5. Załóż mankiet: owiń nim rękę tak, by 
krawędź mankietu w miejscu 
połączenia z wężykiem była 2 cm 
powyżej dołu łokciowego. Dociśnij 
mankiet. 
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6. Włącz ciśnieniomierz, aparat 
rozpocznie automatyczne 
nadmuchiwanie mankietu.  

7. Podczas pomiaru nie ruszaj się ani nie 
rozmawiaj. 

8. Gdy symbol serca (czyli pulsu) 
przestanie migać, na ekranie pojawi 
się wartość ciśnienia a aparat wypuści 
resztę powietrza z mankietu. Pomiar 
jest zakończony. 

9. Dla kontroli i porównania zapisz wynik 
w zeszycie.  

Korzystałam z gazety o zdrowiu 
Ela 

Miód na serce 
 

 
Zawarta w miodzie acetylocholina wzmacnia 
wydolność mięśnia sercowego. Sezon 
przeziębień zbliża się wielkimi krokami. By 
wzmocnić odporność, warto sięgnąć po dobry 
miód. Pracę pszczół – które muszą 4 miliony 
razy przysiąść na kwiatach, żeby wytworzyć  
1 kg miodu – trudno przecenić. Dzięki nim 
otrzymujemy naturalny lek, którego wpływ 
na zdrowie doceniany jest od wieków. Za to 
od niedawna znamy sekret nadzwyczajnych 
wręcz właściwości miodu manuka z Nowej 

Zelandii. Zawiera on większe stężenie 
methylglyoxalu – substancji działającej jak 
antybiotyk. Najbezpieczniej jest sięgnąć po 
miód z wiecznie zielonego krzewu manuki 
oznaczony na opakowaniu symbolem MGO 
100+ do 550+.  Świadczy on o tym, że miód 
został poddany wiarygodnym badaniom.   
 
 
 

 
 
Zalety miodu z manuki: 
- zwalcza bakterie gronkowca złocistego, 
paciorkowca;  
- poprawia odporność i wzmacnia organizm; 
- pomaga zwalczać trądzik, liszaje i egzemę; 
- jako maseczka na twarz wygładza skórę; 
- łagodzi refluks, wrzody i problemy 
żołądkowo-jelitowe. 
 
Przygotował Mieczysław na podstawie 
dodatku – ,,Gwiazdy’’ 25.09. 2015   

 

 
 

 Opel  cz. 3  
 
W 1903 r. w fabryce Opla rozpoczęto produkcję 
motocykli. Pierwsza wojna światowa zmusiła Opla 
do robienia aut ciężarowych. 

Krzysztof 
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Kulinaria   

 
 

Przepisy na smakowite mięsa 
proponuje Jola  
 

 
Szpikowany indyk  
 
Składniki na 10 porcji  
1,5 kg fileta z indyka, 12 ząbków czosnku,  
½ pęczka natki, 1 gałązka oregano, po 2 gałązki 
rozmarynu i tymianku, 4 łyżki oliwy, ½ szkl. 
bulionu drobiowego, sól, pieprz, sos chrzanowy.  
 
Sposób przygotowania  
 

1. Mięso posyp solą i pieprzem. Uformuj 
zgrabną pieczeń. Obwiąż ją nitką. Ząbki 
czosnku obierz. Zioła posiekaj. Zrób 
nacięcia w mięsie. W otworki powtykaj 
ząbki czosnku. Przygotowane zioła 
wymieszaj z oliwą. Bulion podgrzej. 
Indyka przełóż do brytfanki. Podlej 
ciepłym bulionem. Na wierzchu pieczeni 
rozsmaruj ziołową mieszankę. 

 
2. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 

temp. 220 C i piecz 15 min. Po tym 
czasie zmniejsz temp. Do 180 C i piecz 
jeszcze godzinę. Potem zamroź. 

 
3. Po rozmrożeniu mocno podgrzej. Serwuj 

z sosem chrzanowym.  
 
Można podawać na gorąco jako danie 
główne albo na zimno jako wędlinę   

 
 

 

 
 
 
Schab korzenny  
 
Składniki na 6  porcji  
1 kg schabu bez kości, 400 ml bulionu,  
20 dag szalotek, 3 kwaskowe jabłka, gałka 
muszkatołowa, mielony cynamon i goździki, 
cukier, sól, pieprz, olej do smarowania 
brytfanki. 
 
Sposób przygotowania  

 
1. Mięso opłucz, osusz. Natrzyj solą, 

pieprzem, cukrem. Oprósz muszkatem, 
goździkami i cynamonem. Zawiń w folię 
aluminiową, włóż na noc do lodówki. 
Następnego dnia mięso lekko opłucz, 
ewentualnie obwiąż nicią. Ułóż  
w natłuszczonej brytfance i wstaw do 
piekarnika rozgrzanego do 180 C. Piecz 
75 min. W trakcie podlewaj bulionem. 
Pieczeń zawiń w folię aluminiowa, 
wystudź i zamroź. 

2. Przygotowane do podania mięso 
rozmroź, ułóż w brytfance. Jabłka  
i szalotki obierz, potnij na cząstki. 

3. Obłóż tym schab. Piecz przez ok 20 min. 
w temp. 190 C.  

Jola 

 
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. Podaj datę odzyskania przez Polskę niepodległości, aktualnie w tym dniu obchodzimy 
święto zwane Dniem Niepodległości. 

2. Komu patronuje św. Teresa od Dzieciątka Jezus? 
3. Stolicą jakiego kraju jest Wilno? 
4. Ile razy pszczoły muszą przysiąść na kwiatach, żeby stworzyć 1 kg miodu? 

 
Zespół Redakcyjny – Kornelia, Aniela, Jola,  Ludwik, Teresa, Michał, Boguś, Ela, Stasia, Gienia, 
Beata, Małgosia, Krzysztof, Jurek, Wiesia, Aleksandra, Mieczysław, anonimowy Dziennikarz, Jasia, 
Kasia, Joasia.  
Redaktorzy współpracujący: Halina Ś., Maria N., Alina R., Halina K. 
 

 

KONKURS! 

KONKURS! 
 


