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1.Możliwość uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej, Godzinie Miłosierdzia; 
2 Pierwszy  Piątek Miesiąca – uroczysta Msza Św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu – udział 
mieszkańców oraz pacjentów – 05.02.2016;  
3. Zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców DPS:  
- indywidualne  
- dziewiarskie, plastyczne, stolarskie, muzyczne, aktywizujące  
- gospodarstwa domowego  
- komputerowe  
- fotograficzno- komputerowe 
- klub majsterkowicza  
- Zespół Redakcyjny  
- Zajęcia grupowe psychologiczne; 
4. Zajęcia świetlicowe i tu m.in. projekcje filmów; 
5. Uczestnictwo mieszkańców w spotkaniu „Kolędujmy Małemu” organizowanym przez DPS im. Św. 
O.R. Kalinowskiego w Wadowicach 01.02.2016; 
6. Wyjazd mieszkańców na Jasełka organizowane przez DPS w Bobrku – 03.02.2016; 
7.Wyjazd mieszkańców na zabawę organizowaną przez DPS Braci Albertynów w Bulowicach – 
03.02.2016; 
8. Wyjazd mieszkańców na zabawę karnawałową organizowaną przez DPS Sióstr Nazaretanek 
w Wadowicach – 04.02.2016; 
9.Przygotowanie wystawy prac mieszkańca Leszka Syguły; 
10. Uroczyste otwarcie wystawy prac mieszkańca Leszka Syguły – 25.02.2016  godz. 14.00 w 
Kronikarni; 

 Informacje dostarczyła Ela na podstawie planu sporządzonego przez terapeutów zajęciowych  

 

Imieniny w lutym …  

          Imieniny w lutym obchodzą … Marie  

           Urodziny w lutym obchodzi … Gienia  

                                        Informacje przygotowała Wiesia  

                             Dla Wszystkich Solenizantów 

                              obchodzących Swoje Święto  

                                            w lutym  

                                   Życzenia Najlepsze  

                             Dużo Zdrowia, Pomyślności  

                                           Pieniędzy  

                                 W tym Nowym Roku  

                                                                                     W imieniu Zespołu Redakcyjnego  
                                           życzenia przygotował Michał 
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Spotkanie kolędowe w Wadowicach – relacja 
Małgosi 

Spotkanie to miało miejsce 1 lutego. 

Spotkanie było zorganizowane przez Dom 

Pomocy Społecznej w Wadowicach. Na 

wstępie przemawiał Ksiądz Prałat i Dyrekcja. 

Przedstawienie kolędowe było udane, 

przedstawiło narodzenie Jezusa Chrystusa. 

Były aniołki, diabły, Matka Boża i św. Józef. 

Po przedstawieniu były śpiewane kolędy. Po 

uroczystości byliśmy 

zaproszeni na 

poczęstunek. Była kawa, 

herbata, sok i paluszki. 

Wracaliśmy z Naszym 

księdzem . Byłam zadowolona i dobrze się 

tam czułam. 

Jasełka w Bobrku – wspomina Aleksandra 
Wyjechaliśmy rano z Zatoru. W Domu w 

Bobrku gdzie byliśmy zaproszeni, było 

przedstawienie jasełkowe, śpiewaliśmy 

kolędy .Potem nas zabrano na poczęstunek 

i po skończeniu pojechaliśmy do domu. Ale 

było fajnie, tak pięknie. 

Karnawałowe wspomnienia 
Bal karnawałowy w Naszym Domu 

– słów kilka od Stasi 

Pod koniec stycznia w Naszym Domu był bal. Na 

świetlicy były tańce i hulanki Mieszkańcy i personel 

Naszego Domu razem się bawili .Na początku zabawy 

jedliśmy placek, była też kawa, herbata. Potem można 

było się przebrać w różne stroje, kolorowe sukienki, 

maski, peleryny, kapelusze, strój niedźwiedzia. Świetlica była ubrana w kolorowe bibuły 

i balony. 

 

Zabawa w Bulowicach – wspomnienia Wiesi, Beaty i Marysi Ko 

Wiesia : 

Lubię zabawy, lubię tańczyć. 

Jak dowiedziałam się że jadę na 

zabawę – serce mocniej mi 

zabiło – z radości. Na zabawę 

pojechałam wspólnie z 

koleżankami oraz panią 

opiekunką i P. Anią.Ta zabawa 

była przygotowana przez 

kolegów i personel z Domu z 

Bulowic. Na zabawie 

tańczyliśmy, był też obiad i 

kolacja. No i dużo było 

tańczenia. Było fajnie. 

Beata :  

Siedziałyśmy z koleżankami 

razem przy jednym stole. 
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Pomagałam koleżance Basi 

robić kanapkę. Było ładnie, 

dużo tańczyłyśmy, nogi nie 

bolały. Wytrzymałam do końca 

zabawy. Poznałam tam kolegę, 

spotkałyśmy znajomą p. 

Monikę. Na zabawie mogłyśmy 

oglądać parę która tańczyła dla 

nas różne tańce. Ten pokaz 

tańca podobał mi się, bardzo 

ładnie tańczyli .Na zabawie był 

poczęstunek kawa, ciasto, 

sałatka, wędlina, ciepły posiłek. 

Na zabawie czułam się dobrze, 

lubię takie wyjazdy, lubię 

tańczyć. 

Marysia Ko : 

Zabawa w Bulowicach. Było 

tam super. Na zabawie był 

poczęstunek. Były tam tańce. 

Uwielbiam tańczyć. 

 

Zabawa w Wadowicach – 

wspomina Ludwik  

W czwartek 4 lutego byliśmy na zabawie 

w Wadowicach w Domu przy ul. Lwowskiej. Po 

przyjeździe do Wadowic zajęliśmy przygotowane 

wcześniej dla Nas miejsce. Goście z zaproszonych 

Domów mieli wyznaczone już miejsca. Na wstępie P. 

Dyrektor przywitała wszystkich gości i zaprosiła na 

pączki bo był to Tłusty Czwartek. Potem była zabawa. 

Później obiad. Potem znowu tańczyliśmy a później przygotowana była dla nas kolacja. Wróciliśmy do 

domu do Zatora wieczorem. Na zabawie czułem się bardzo dobrze. Cieszę się że mogę jeździć na te 

zabawy. Bardzo lubię tańczyć. 

WIELKI  POST 
Popielec  

Popielec, Środa Popielcowa 

(staropolska Wstępna 

Środa) - pierwszy dzień 

Wielkiego Postu. Jest to 

dzień pokuty przypadający 

na 46 dni kalendarzowych 

(40-dniowy okres postu, bez 

wliczania niedziel) przed 

Wielkanocą. Tego dnia obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

(od 14 roku życia) i post ścisły (między 18 

a 60 rokiem życia), czyli ograniczenie liczby 

posiłków do trzech: jednego do syta oraz 

dwóch skromnych. Podczas mszy, na znak 

pokuty, kapłan posypuje głowy wiernych 

popiołem. Kapłan posypując głowy mówi: 

,,Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię’’ lub 

,,Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się 

obrócisz’’. Popiół pochodzi z palm 

poświęconych w Niedzielę Palmową 

z ubiegłego roku. 

 Przygotował Mieczysław Kozioł na 

podstawie kalendarza – Vademecum 

Rodzinne 2015 

 

Posty dawniej  
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Polacy pilnie przestrzegali niegdyś nakazanych postów ,,susząc’’ (czyli poszcząc) przez Wielki 

Post w poniedziałki, środy, piątki i soboty oraz w niektóre święta i wigilię. Bolesław Chrobry, 

chcąc pomóc duchowieństwu, obwieścił, iż łamiącym Wielki Post będzie się... wybijało zęby. 

Ale podobno nigdy z tego prawa nie skorzystano. Środy były zawsze dniami postu. Wielkie 

zgorszenie wywołał król Zygmunt August, gdy na odbywającej się we środę stypie po śmierci 

Zygmunta Starego kazał podać mięso. Oskarżony o grzech, musiał się tłumaczyć, że uczynił to 

ze względu na uczestniczących w pogrzebie Niemców, którzy postu nie uznają.  

 

Przygotował Mieczysław  

na podstawie – ,,Kalendarza Rodzinnego 1975’’ 

Droga Krzyżowa 
 
Rzecz znamienna, że w pierwszych wiekach nie znano nabożeństwa 

Drogi Krzyżowej, chociaż najdawniejsza tradycja mówi nam, że 

Najświętsza Panna  Maryja pierwsza zaczęła obchodzić drogę, po 

której szedł obarczony krzyżem Jezus Chrystus. Może i 

Apostołowie,  zanim opuścili Jerozolimę, odwiedzali miejsce 

uświęcone męką Zbawiciela. Chrześcijanie jerozolimscy czynili to 

samo, a potem ta pobożna praktyka przechodziła z pokolenia na 

pokolenie. 

Pierwszym założycielem w latach 1405-1420 Drogi Krzyżowej ze 

stacjami w formie kapliczek i krzyży był hiszpański dominikanin Alvarus. W latach 1480-1490 

powstaje dzięki staraniom mieszczanina norymberskiego, Marcina Ketzela Droga Krzyżowa o siedmiu 

stacjach zwanych upadkami Jezusa.  

Drogę Krzyżową o siedmiu stacjach zakłada również Piotr Sterckx około 1505 r. Drogi Krzyżowe 

(Kalwaria) posiadały stacje: 1) Chrystus dźwigający krzyż,  2) Pierwszy upadek,  3) Spotkanie z Matką 

Najśw.,  4) Drugi upadek,  5) Św. Weronika,  6) Trzeci upadek,  7) Pogrzeb Pana Jezusa. Na początku 

XVI w. powstają liczne Drogi Krzyżowe liczące nieraz 19 stacji (pierwsza w Ogrodzie Oliwnym) –w  

Niderlandach w Lowanium w  1505 r. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest szczególnie pielęgnowane 

przez oo. franciszkanów. Wielkim apostołem propagowania nabożeństwa Drogi Krzyżowej był w XVIII 

w. franciszkanin św. Leonard z Porto Maurizio. W czasie swej 40-letniej pracy misyjnej zaprowadził w 

prawie 600 kościołach Drogę Krzyżową. Św. Leonard założył nawet za pozwoleniem Ojca św. 

Benedykta XIV stacje w  Koloseum, gdzie każdego piątku aż do r. 1870 odprawiano Drogę Krzyżową. 

Po nawiązaniu w 1929 r. stosunków dyplomatycznych miedzy Stolicą Apostolską a rządem włoskim 

znowu powrócił zwyczaj odprawiania Drogi Krzyżowej w Koloseum, a we Wielki Piątek każdego roku 

biorą w niej udział Ojciec św. i kardynałowie. Później Pujatus, były alumn w Monte Cassino, w 1782 r. 

wydaje w Pistoi publikację na temat Drogi Krzyżowej w której zachowuje 14 stacji, ale stacje nie 

wspomniane w Ewangeliach zastępuje innymi rozmyślaniami. I tak zamiast stacji czwartej wprowadza 

wezwanie do Matki Boskiej Bolesnej. W miejsce trzech upadków daje rozmyślania o cierpieniach 

dźwigającego krzyż Jezusa. Stację szóstą ze św. Weroniką zastępuje rozważaniem o potrzebie 

odtworzenia w duszy postaci Chrystusa. Modlitwę do bolejącej po stracie Syna Matki umieszcza 

zamiast stacji złożenia do grobu ciała Chrystusowego. Za odprawienie Drogi Krzyżowej można zyskać 

odpust zupełny tylko raz na dzień.     
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Przygotował Mieczysław  

na podstawie książki ks. Władysław Smereka – ,,drogi krzyżowe’’ 

Walentynki 
Historia wspomina o dwóch Walentych związanych z dniem 14 lutego. Jednym z nich był 

biskup Terni – miejscowości położonej niedaleko Rzymu, który zginął męczeńską śmiercią za 

czasów cesarza Klaudiusza II Gota (ok. 269 r.). Drugi Walenty również męczennik był 

biskupem rzymskim. Legenda głosi, że w czasie prześladować uzdrowił ze ślepoty córkę 

jednego ze sług cesarskich. Rodzina przyjęła wiarę katolicką, co wywołało gniew władcy, 

który rozkazał biskupa torturować i ściąć. Kult świętego bardzo szybko rozprzestrzenił 

się w całej Europie, a w miejscu, gdzie św. Walenty został pochowany, papież Juliusz I 

wybudował bazylikę. Nie jest do końca jasne, dlaczego właśnie ten święty stał się 

patronem zakochanych. Faktem jest, że w pogańskiej Europie istniał zwyczaj wypisywania 

przez chłopców imion swych ukochanych w dniu bogini dziewcząt - 15 lutego – i być może został on 

wchłonięty po chrystianizacji. W Europie, św. Walenty jest patronem zakochanych, co najmniej od XV 

w. W Polsce święto zakochanych obchodzone jest zaledwie od kilku lat. Walentynki, najhuczniej 

obchodzone są  

w USA i Anglii. Zakochani wysyłają do siebie miliony miłosnych karteczek, serduszek, obdarowują się  

drobnymi prezentami. Tradycja mówi, że kartki i życzenia powinny być anonimowe – podpisane  

,,Twój Walenty’’ albo ,,Twoja Walentynka’’.   

Mogą one zawierać niżej przedstawione wierszyki:  

 

Kochana Walentynko – kiedy będziemy już rodzinką? 

 

Twoje oczka czarujące,  
więcej warte niż tysiące,  

bo tysiące się rozlecą,  
a Twe oczka zawsze świecą.   

 
Walentynki są raz w roku, 

pełne szczęścia i uroku, 
a Ty zawsze bądź radosny 

i promienny jak dzień wiosny!’ 
Kocham Ciebie bardzo,  

przez wszystkie dni w roku, 
 więc w dzień Walentynek, 

daj mi święty spokój. 
 

Ładna z nas parka skowronków  
na błękitnym niebie,  

obym nigdy nie straciła  
miłości do Ciebie. 

 
Przygotował Mieczysław  

na podstawie książki Marii Borowik, Anety Snarskiej  – „Księgi Życzeń i Dedykacji”  
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O przyjaźni … przemyślenia mieszkańców 

Małgosia: „Przyjaźń to miłość i dobroć” 

Boguś: „Przyjaźń to zrozumienie , zaufanie i dobroć” 

Teresa: „Przyjaciel to kolega, koleżanka” 

Wiesia: „Przyjaźń to koleżanki, koledzy, mili i spokojni” 

Teofil: „Przyjaciel to ten na którego można liczyć , to ten który w razie czego pomoże” 

Ola: „Przyjaciel to ten na którego można liczyć i ten na którym człowiek się nie zawiedzie” 

Mieczysław: „Jak powiedział Henryk Sienkiewicz - przyjaźń  

z kobietą zawsze kończy się miłością” 

Jasia: „Przyjaciel to dobry człowiek, robi dobre uczynki, np. pomaga gdy ma się problemy” 

Jurek: „Przyjaciel to ktoś dobry, dobrze się do Nas odnosi, robi dobre uczynki np. pomaga, 

rozwesela jak jest smutno” 

 

Kącik Święci 

13 lutego - Błogosławiony Jordan z Saksonii 

 

Pod tym imieniem znamy 1 świętego i 4 błogosławionych. Bł. Jordan miał urodzić się w Burgher 

(Westfalia) w roku 1175 lub 1185. Na uniwersytecie w Paryżu zdobył tytuł magistra. Kiedy do stolicy 

Francji przybył św. Dominik, tak silne wywarł na Jordanie wrażenie, że odbył przed nim spowiedź z 

całego życia i wstąpił do dominikanów (1220). Już w roku następnym został wybrany na kapitule 

generalnej prowincjałem w Lombardii. Natychmiast udał się do Bolonii, by stamtąd kierować 

powierzonymi sobie konwentami prowincji. W rok potem pożegnał ziemię św. Dominik (1221) i 

kapituła generalna Jordana wybiera przełożonym generalnym całego zakonu. Teraz dopiero w całej 

pełni ujawnił się talent organizacyjny Błogosławionego. Za jego rządów Zakon Kaznodziejski 

(dominikanów) nabrał niezwykłego rozmachu. Domy a nawet całe prowincje, można bez przesady 

powiedzieć, mnożyły się jak grzyby po deszczu. Bł. Jordan niestrudzenie podróżował, wizytował 

placówki, odbywał kapituły generalne i prowincjonale, otwierał nowe domy. W ciągu 15 lat swoich 

rządów z 30 konwentów pomnożył liczbę domów zakonnych 300 a liczbę współbraci z 300 powiększył 

do 4000! W samym Paryżu nałożył suknię zakonną 70 studentom tamtejszego uniwersytetu. 

Podobnie działo się przy uniwersytetach: w Bolonii, Kolonii i w Oksfordzie. Napływ tak licznej 

inteligencji miał ogromnie dodatni wpływ na dzieje zakonu. Nie dziw przeto, że zakon wspomina imię 

bł. Jordana z najwyższą wdzięcznością. Błogosławiony opublikował także regułę zakonu 

dominikanów. Papież Grzegorz IX miał tak wielkie zaufanie do zakonu, że z jego właśnie szeregów 

mianował pierwszych inkwizytorów dla krajów i państw Europy, celem obrony wiary. Bł. Jordan 
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pozostawił pierwszy żywot św. Dominika, założyciela. Dnia 13 lutego 1237 roku wracał bł. Jordan z 

wizytacji klasztorów, które założ6ył w Ziemi Świętej. W zatoce Pamfilii, w Małej Azji, poniósł śmierć w 

czasie burzy morskiej, która zatopiła okręt, na którym płynął. Papież Leon XII zatwierdził kult, 

oddawany mu od dawna w Zakonie Kaznodziejskim (1826). Śmiertelne jego szczątki zdołano odnaleźć 

i pochowano je w jednym z kościołów w Acri. Bł. Jordan był duchownym opiekunem Krzyżaków, 

którzy w początkach okazywali wielką gorliwość o sprawę Bożą i zapał misyjny. W dowód 

wdzięczności znalazł się w kalendarzu liturgicznym, krzyżackim. Dominikanie przez dłuższy czas żyli w 

wielkiej przyjaźni z tym rycerskim zakonem, dopóki nie ujawniły się ich zaborcze czyny.  

Przygotował Mieczysław  

na podstawie książki Ks. Wincenty Zaleski SDB – ,,Święci na każdy dzień’’                     

 

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

Rozdział VII 

W następny czwartek w czasie spotkania z Jezusem w winnicy Szymona z Cyreny, przyniósł Szymon 

harfę i chciał by jego starszy syn deklamował przy jej dźwiękach, psalmy Króla Dawida.  

Aleksander był jednak z natury człowiekiem bardzo nieśmiałym i był speszony tą propozycją, 

zwłaszcza że jego deklamacja miała się odbyć w obecności Mistrza z Nazaretu. Wszyscy zachęcali 

Aleksandra do deklamacji przy dźwiękach harfy, ale on czuł się coraz bardziej zalękniony. W końcu 

zachęcał go także sam Jezus –  Aleksandrze pokaż wszystkim swoje zdolności nie ukrywaj ich, a my 

posłuchamy psalmów króla Dawida i dzięki Tobie będziemy wielbić Naszego Boga i Ojca który jest w 

Niebie – zachęcał Jezus a widząc, że młody mężczyzna nadal jest speszony zwrócił się również do 

wszystkich: - opowiem Wam przypowieść o ukrytych, zakopanych talentach: był pewien człowiek 

bardzo bogaty, który udawszy się w podróż pozostawił swój majątek sługom. Jeden z nich otrzymał 

pięć talentów, które puścił w obieg i uzyskał drugie pięć. Tak samo ten co otrzymał dwa talenty zyskał 

drugie dwa, a ten co otrzymał od pana jeden talent, zakopał go w ziemi. Gdy pan powrócił pochwalił 

sługi, którzy puściwszy w obieg talenty przymnożyli mu bogactwa i zganił tego sługę który ukrył 

otrzymany talent….  – Uważaj  Aleksandrze aby i tobie Nasz Ojciec Pan Nieba i Ziemi,  nie zarzucił że 

ukrywasz swoje talenty – zwrócił się Mistrz do Aleksandra. Młody człowiek zaczerwienił się aż po 

nasadę włosów, skłonił głowę przed Jezusem i powiedział –  tak Mistrzu jeśli zechcesz pokażę swoje 

talenty. Trącił delikatnie dłonią struny harfy. Za chwilę popłynęły jego czystym dźwięcznym głosem 

słowa psalmu: „Pan jest moim Pasterzem i nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych 

pastwiskach. Prowadzi mnie na wody gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po 

właściwych ścieżkach. Przez wzgląd na Twoje imię, chociaż bym chodził ciemną doliną zła się nie 

ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i laska są tym co mnie pociesza, stół dla mnie zastawiłeś wobec 

innych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Tak dobroć i łaska 

pójdą w ślad za mną przez inne dni mojego życia …”. Klaudia słuchając tych słów przekazywanych 

miękkim aksamitnym głosem Aleksandra poczuła się tak bezpiecznie jak nigdy w życiu. „Jakież te 

pieśni ku czci Boga Żydów są różne od pieśni na cześć bogów rzymskich i greckich” – pomyślała 

całkowicie są skupione na człowieku aby mu czynić dobro, opiekować się nim. A nasi bogowie 

zostawili człowieka samego sobie. Według naszych filozofów życiem człowieka rządzi ślepe 
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przeznaczenie czyli fatum”  – rozmyślała dalej. I nagle bardzo zechciała uwierzyć w takiego Boga który 

byłby dobry dla wszystkich . Te rozmyślania przerwał Klaudii glos Mistrza – Nakazuję Wam miłować 

Swoich Bliźnich jak siebie samych. Zaraz wyjaśnię Wam kto jest Waszym bliźnim opowiadając 

przypowieść: - pewien człowiek kupiec jechał z Jerozolimy do Jerycha, został napadnięty przez 

zbójców, obrabowany i poraniony. Zbójcy porzucili go rannego przy drodze. Przechodzili tą drogą 

kapłan żydowski i lewita i pozostawili go bez pomocy. Dopiero Samarytanin wziął go na swego osła, 

zawiózł do gospody,  opatrzył rany i zapłacił właścicielowi gospody za opiekę nad rannym. Jak 

myślicie kto był bliźnim tego poranionego? -Ten który mu miłosierdzie okazał  – odezwała się Zuzanna 

– Tak niewiasto, ten który okazuje miłosierdzie drugiemu człowiekowi jest jego bliźnim i za to 

miłosierdzie wynagrodzi go mój Ojciec. Klaudia odważyła się zapytać Mistrza z Nazaretu po 

aramejsku: - Czcigodny Mistrzu ja jestem córką Żydówki i Greka. Mam na imię Berenika, chciałabym 

wiedzieć, czy miejsce w Twoim królestwie miłosierdzia będzie tylko dla Żydów czy też i dla Greków. 

Jezus popatrzył na nią głęboko i przenikliwie. Wydało jej się że w jego spojrzeniu znalazła pewien 

odcień może nie gniewu ale pewnej surowości. – Niewiasto w Królestwie mojego Ojca jest miejsce 

nie tylko dla Żydów i Greków ale i dla Rzymian także …”Klaudia oniemiała. Mistrz z Nazaretu mówił 

tak jakby wiedział że była Rzymianką. Kto mógł Mu o tym powiedzieć ? Była pewna że Zuzanna nie 

zdradziła jej tajemnicy.  Więc kto ? Za wszelką cenę chciała przekonać Mistrza że jest córką Żydówki i 

Greka. - Już wiem jak to zrobić  –pomyślała. Przekona tym że pokarze Mistrzowi z Nazaretu że zna 

bardzo dokładnie arcydzieła greckiej literatury. Przez dłuższą chwilę zastanawiała się jak to zrobić . 

Tymczasem wszyscy rozmawiali o miłosiernym Samarytaninie. Po chwili zmobilizowała się, gdy 

nastąpiła przerwa w rozmowie, wstała, oddała Mistrzowi z Nazaretu pokłon i przemówiła znów 

płynnie po aramejsku –  Czcigodny i Dostojny Mistrzu z Nazaretu! Nie tylko Twoja opowieść o 

miłosiernym Samarytaninie uczy ludzi miłości bliźniego. W arcydziele naszego greckiego dramatu, 

który stworzył kilkaset lat temu nasz wielki dramaturg Sofokles, bohaterka wybiera śmierć aby 

wykonać czyn miłosierny wobec zabitego brata . I ona mówi - współkochać przyszłam, nie 

współnienawidzieć. A więc już ktoś przed Tobą, głosił konieczność wzajemnej miłości między ludźmi. 

– To Antygona, bohaterka dramatu wielkiego mistrza greckiej tragedii  Sofoklesa  – odezwał się 

Aleksander. - Antygona poszła na śmierć za uczynek miłosierny, za to że pochowała zabitego brata, 

którego król Kreon zabronił pogrzebać jako zdrajcę swej ojczyzny – kontynuował dalej Aleksander. 

Jezus zwrócił się ku obojgu –  Macie rację mój Ojciec , który jest Panem Świata i Królem Miłosierdzia, 

porozrzucał ziarna prawdy, ziarna nauki o miłosierdziu, nie tylko wśród Żydów ale także wśród innych 

ludów, bo wszystkich obowiązuje nakaz wypełniania uczynków  miłosierdzia. Stąd u Sofoklesa jego 

bohaterka mówi - Mój los współkochać nie wspołnienawidzieć. - Za wypełnianie uczynków 

miłosierdzia Wszystkich bowiem wynagrodzi mój Ojciec .Jezus zbliżył się do Klaudii. Nie miał już 

surowości w twarzy. Jego błękitne oczy uśmiechały się zabawnie wręcz figlarnie. - Bardzo pięknie 

przedstawiłaś po aramejsku przykład z greckiej literatury o uczynku miłosierdzia. Klaudio …, Kornelio 

…, Bereniko … ! Niewiasto!  lubisz mieć wiele imion, obiecuję ci że kiedyś dodam Ci jeszcze jedno imię 

przez które będziesz sławna przez całe stulecia. Obiecuję Ci to.  Jezus roześmiał się głośno i wręczył 

Klaudii bułeczkę z przaśnej mąki i gałązką winogron i dodał. - Obiecuję Ci też że będziesz mieć kiedyś 

udział w uczcie ze mną „ CDN 

Przypisy: 

Lewita – sługa świątyni żydowskiej  

Sofokles -  największy obok Ajschylosa i Eurypidesa tragik starożytnej Grecji. Sofokles był także 

politykiem, dowódcą wojskowym i kapłanem 
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Przekład Psalmu za Biblią Tysiąclecia wyd.1965  

Warto przeczytać … poleca Małgosia  
Książka opowiada o czarownicy Marcie … która pomagała ludziom w 

różnych sytuacjach. Książka którą chcę polecić nosi tytuł „Zaklęcia 

i żarty miłej Pani Marty”. Autorką książki jest Patrycja Zarawska. 

Książka składa się z trzech opowiadań .Druk jest wyrazisty więc 

książkę dobrze się czyta. Książka ma dużo kolorowych ilustracji. 

Książkę tę można polecić Wszystkim, którzy lubią bajeczne historie. 

Czytając tę książkę można przezywać różne uczucia i przenieść się w 

bajkowy świat i od głównej bohaterki możemy się nauczyć dobroci. 

Warto przeczytać. 

 

 

–  pisze Krzysztof  

Syrenka cz.II 

Niektórzy syrenę nazywają „skarpetą” 

Pierwszy model samochodu Syrena powstał w 1957 r i była to Syrena 100. Syrena była 

samochodem czteroosobowym i miała dwoje drzwi . Jej silnik miał pojemność 744cm3 i moc 

27KM. CDN  

  
 

– pisze Boguś  

BRACHIOZAUR  

Jeden z największych oraz najbardziej   znanych dinozaurów o żyrafiej szyi i 

sylwetce. Mógł osiągać nawet 27 m długości i 12 m wysokości.  

Żył na Ziemi w okresie późnej jury, czyli około 110 -160 milionów lat temu. 

Występował na terenie dzisiejszej Afryki oraz Ameryki Północnej, bo tam 

właśnie odnaleziono szczątki tych dinozaurów.  
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Brachiozaury były roślinożerne,  miały 52 zęby w kształcie łyżek. Nazwa tego dinozaura jest związana 

z jego wyglądem – przednie łapy miał większe niż tylne.  

Kość udowa brachiozaura waży ok. 100 kg a cały dinozaur mógł ważyć nawet 50 ton czyli tyle, co 30 

samochodów osobowych.  

Dinozaury były jajorodne, czyli nosiły i wysiadywały jajka, które miały różne kształty i wielkości. W 

odróżnieniu od wielu innych stworzeń dinozaury długo opiekowały się swoimi młodymi.  

 Informacje  pochodzą z Atlasu Dinozaurów dla dzieci, Opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo 

Dragon. 

 

 Żółw zielony 

Żółw  zielony, chociaż tak się nazywa, nie jest całkiem 

zielony. Jego pancerz jest oliwkowo- zielony lub 

brunatny z żółtymi smugami i plamami. Zwierzę to 

należy do największych żółwi morskich. Żółwie morskie 

pojawiły się później niż lądowe i miało to miejsce ok. 

130 milionów lat temu. W przeciwieństwie do 

lądowych, żółwie morskie nie mogą, chować głowy i 

kończyn w skorupie. Ich przednie odnóża przekształciły 

się w rodzaj wioseł i ruszają się z dołu do góry, nieco podobnie jak skrzydła ptaków. Żółw zielony 

mimo że żyje w wodzie to podobnie jak żółwie lądowe oddycha płucami i musi regularnie się 

wynurzać dla nabrania powietrza. Przemierza setki kilometrów w poszukiwaniu pokarmu. Na ląd 

wychodzą tylko samice aby złożyć  jaja. Poruszają się niezdarnie wlokąc się po piasku zostawiają ślady 

podobne do śladów małego traktora! Rozmiary : długość pancerza dochodzi do 150 cm a ciężar do 

250 kg. Długość życia, może żyć 120 lat. Rozmnażanie okres godowy ma miejsce co 2- 3 lata. 

Składanie jaja samica wygrzebuje na plaży dół i składa do 100 jaj . Zasypuje je piaskiem i powraca do 

oceanu. W jednym cyklu lęgowym samica powtarza ten zabieg kilkakrotnie. 

 Informacje pochodzą z Encyklopedycznego Atlasu  Zwierząt,    

                                             Wydawnictwo Olsiejuk 

 
 

– przygotowała Kornelia  

Ból głowy 

 dlaczego powstaje i jak można sobie z nim poradzić,  cz.I  

Ból głowy czasem pojawia się u człowieka. Jak boli głowa człowiek źle się czuje. Jest smutno wtedy.  

Głowa może boleć gdy : 
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1. Brakuje snu  

2. Brakuje świeżego powietrza  

3. Jest zbyt głośno  

4. Gdy brakuje płynów w organizmie (np. gdy zbyt mało pijemy )  

5. Gdy przeżywamy stres  

6. Gdy był jakiś uraz głowy lub szyi  

7. Gdy są chore zatoki lub jest problem z ciśnieniem  

8. Alkohol i inne używki może także powodować ból głowy . Cdn 

 

– przygotowała  Aleksandra  

Jak ubierać się żeby dobrze wyglądać … 

Ważne by odpowiednio łączyć kolory. Jeżeli np. kolory będą się zlewać to będzie to źle wyglądać. 

Jeżeli ubierasz jaskrawą bluzkę to powinien być stonowany dół czyli stonowane kolorystycznie 

spodnie lub spódnica. Dobrym pomysłem jest łączenie kolorów jasnych z ciemnymi. Kolejna ważna 

zasada. Jeżeli np. mamy spodnie w kratkę to pasuje bardziej gładka góra, nie wzorzysta. Krój stroju 

należy dobrać do figury. Buty dobieramy zgodnie z rodzajem stroju. Np. do eleganckiej sukienki 

pasują buty pełne, eleganckie nie adidasy . Sportowe buty do sportowego stroju. Dodam że fajną 

propozycją ubioru są futra. Nosimy je oczywiście zimą, jeżeli oczywiście taki rodzaj ubioru lubimy. 

 

– przygotowała Teresa  

Zmarszczki dlaczego powstają i jak im zapobiegać … cz.I 

Skóra nasza zaczyna się z wiekiem zmieniać. Pojawiają się zmarszczki na  czole, na rękach, pod oczami 

wokół ust. Są to takie drobne lub większe kreseczki, które powstają w wyniku utraty nawilżenia, 

elastyczności i sprężystości skóry. (Skóra traci kolagen – ważny budulec nawilżenia, elastyczności i 

sprężystości skóry – od red.) 

Sposobem na zapobieganie zmarszczek jest m.in.  

- pić dużo wody  

-dobrze się odżywiać  

- z umiarem korzystać ze słońca  

- spać częściej na plecach  

- starać się rozmawiać o swoich zmartwieniach  

- używanie odpowiedniego kremu do twarzy, pod oczy, do ciała  

- można stosować odpowiednie maseczki  Cdn. 
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Kulinaria – proponuje Jola  

Żurek z wędzonką  

Przygotowanie ok 60 min  

Składniki na 8 porcji  

1 Marchew, 1 pietruszka, kawałek selera, 

1 cebula, ¾ l zakwasu na żur, 1-2 ząbki 

czosnku, 1 łyżka chrzanu, majeranek, 15 

dag cienkiej wędzonej kiełbasy, 100 ml 

śmietany, 2 jajka ugotowane na twardo, 

sól, pieprz  

Sposób przygotowania  

Warzywa obierz, zalej ok 1 l zimnej wody. 

Zagotuj, dodaj sól i pieprz, gotuj na małym 

ogniu ok 25 min. 

Wywar przecedź, 

wlej do niego 

zakwas na żur, 

zagotuj. Dodaj 

pokrojone żabki 

czosnku, starty 

chrzan, majeranek i kiełbasę. Całość gotuj ok 

10 min na małym ogniu, dopraw do smaku.  

Kiełbasę wyjmij, pokrój w talarki. Zupę zabiel 

śmietaną. podawaj z kiełbasą i cząstkami 

jajka. 

 

Jajka z pastami  

Przygotowanie ok 20 min  

Składniki na 8 porcji: 

9 jajek ugotowanych na twardo, 2 łyżki 

odsączonego tuńczyka w sosie własnym  

(z puszki ), 2 łyżki majonezu, łyżeczka soku 

z cytryny, pół łyżki musztardy, po kawałku 

kolorowej papryki do dekoracji, sól, biały 

pieprz. 

Sposób wykonania: Jajka obierz ze 

skorupek, przekrój wzdłuż na pół. Wyjmij 

żółtka. Połowę żółtek zmiksuj z tuńczykiem 

i łyżką majonezu. Dopraw sokiem 

z cytryny, solą, pieprzem  

Białko jednego jajka zmiksuj z pozostałymi 

żółtkami i łyżką majonezu. Dopraw 

musztardą, solą i pieprzem.  Pasty wyciskaj 

do połówek jaj, udekoruj kawałkami 

papryki. 
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Przeczytaj, odpowiedz, wygraj  nagrodę … ! 

Przeczytanie lutowego numeru gazetki, ułatwi nieco odpowiedź na poniższe pytania. 

Oto pytania konkursowe :  

1. Jak nazywa się dinozaur o żyrafiej szyi i sylwetce?  

2. Jak nazywa się pierwszy dzień Wielkiego Postu? 

3.  W którym roku powstał pierwszy model samochodu Syrena? 

4. Jak nazywa się autorka książki „ Zaklęcia i żarty miłej pani Marty? 

5. Kim był Sofokles ? 

Zespół Redakcyjny: Kornelia, Aniela, Jola, Ludwik, Teresa, Michał, Boguś, Ela, Stasia, Gienia, 

Beata, Małgosia, Krzysztof, Jurek, Wiesia, Aleksandra, Mieczysław, Anonimowy Dziennikarz, 

Jasia, Maria, Teofil, Halina, Kasia, Agnieszka.  

 

 

KONKURS! 

KONKURS! 
 


