
 
 

Pismo redagowane przez Mieszkańców   

Domu Pomocy Społecznej w Zatorze 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Życzenia Wielkanocne   

 

                Wielu Darów Bożych 

                  Oczyszczenia Serca   

 Przyjęcia Pana Jezusa do Swojego Serca  

                          życzę  

                  Dobra i Miłości 

Płynących od Jezusa Zmartwychwstałego  

 

          W imieniu Zespołu Redakcyjnego  

       życzenia przygotowała Maria Wałach  
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 Marzec 2016  

 

 

1. Możliwość uczestnictwa w codziennej Mszy Św. i Godzinie Miłosierdzia oraz 

nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej  

2. Pierwszy Piątek Miesiąca – uroczysta Msza Św. oraz adoracja Najświętszego 

Sakramentu – 04.03; 

3. Zajęcia terapeutyczne dla mieszkanców DPS: 

- indywidualne, plastyczne, stolarskie, muzyczne, aktywizujące, choreoterapia, 

komputerowe, fotograficzno – komputerowe, klub majsterkowicza, psychologiczne. 

4. Wyjazd mieszkanek na II Turniej Sportowy organizowany przez DPS w Wadowicach , 

ul.Lwowska 31 – 03.03; 

5. Przygotowywanie palm i ozdób wielkanocnych; 

6. 6. Świąteczne dekorowanie domu; 

7. Udział w konkursie Palm w Bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie; 

8. Wspólne przeżywanie Tridum Sacrum; 

9. Śniadanie wielkanocne organizowane przez DPS w Wadowicach , ul. Lwowska 31 

10. Możliwość uczestnictwa w projekcjach filmowych. 

 

                                                      Informacje przygotowała Kornelia podstawie planu sporządzonego 

przez Zespół Terapeutów Zajęciowych  

 

 

Solenizanci marcowi … 

Imieniny w marcu obchodzi BOGUŚ 

Urodziny w marcu obchodzą MARYSIA, JOLA, STASZEK 

 

                       Informacje przygotował Michał  
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  Dla Wszystkich Solenizantów którzy obchodzą swoje  

                             Święto w marcu,  

                          życzenia najlepesze  

               Wiele gwiazdek jest nocą na niebie  

                Tyle samo najlepszych życzeń  

                         dla Was Solenizanci  

           Dużo zdrówka, szczęścia i radości  

          Niech Wam uśmiech na buzi zawsze gości, 

      By było coraz mniej złości a więcej pięknej milości  

Spełnienia najskrytszych marzń , tych dużych i tych małych. 

 

                           W imieniu Zespołu Redakcyjnego  

                               życzenia przygotowała Jola  

 

              

Zawody sportowe w Wadowicach – relacja Stasi  

Niedawno, na początku marca wspólnie z innymi koleżankami, byłam w Wadowicach na 

zawodach sportowych (od red. II Turniej Halowy). Zwody były organizowane przez DPS 

u Sióstr. 

Były tam różne konkurencje – kręgle, rzut woreczkiem, rzut piłki do kosza. 

W zeszłym roku na tych zawodach wywalczyłyśmy puchar główny, który u nas(w Domu) był 

przez rok. W tym roku ten puchar ( od red. przechodni) trafił do mieszkanek z innego Domu. 

Nasz udział w zawodach też został nagrodzony. 

Dostałyśmy dyplom oraz inne prezenty (nagrody). 

Ważne jest dla mnie pojechać na takie zawody. 

 

Dzień Kobiet 
 

Historia Międzynarodowego Dnia Kobiet sięga 1910 roku, kiedy to ustanowiono dzień 

solidarności wszystkich kobiet na Międzynarodowej Konferencji Kobiet Socjalistek 

w Kopenhadze. W Polsce uroczyste obchody Święta Kobiet wprowadzono po 1945 roku. 



TO MY                                                   Luty 2016 

4 
 

4 

Nieoficjalnym symbolem tego święta stał się czerwony goździk. Po przemianach ustrojowych 

w 1989 roku święto zaczęło tracić swoją rangę na rzecz święta zakochanych: Walentynek.    

 

                                             Przygotował Mieczysław   

                           na podstawie – ,,Księgi życzeń i dedykacji’’  

 

 

Kochane Kobiety … życzenia dla WAS Najlepsze …  

                 Doceniajcie to Jakie Jesteście … 

                                                Zespół Redakcyjny  

 

 

Wielkanocy czas  nastaje … 

Mój Wielki Post – Ludwik 

Pan Jezus idzie na śmierć, idzie na śmierć za nasze grzechy - to przypomina mi się w Wielkim 

Poście. W czasie Wielkie Postu – nie oglądam telewizji i nie słucham radia – przez 40 dni. Ta 

rezygnacja z telewizji, radia jest z serca dla Pana Jezusa.  

W telewizji na co dzień oglądam program 1, telewizję Kraków i telewizję Trwam, programy 

dla mnie ważne. 

W Wielki Piątek – poszczę, jem tylko suchy chleb, piję herbatę  i niewielę mówię, milczę 

raczej. W ten Dzień umarł przecież Pan Jezus. 

Przez mój post, moje milczenie chcę powiedzieć Panu Jezusowi – Kocham Cię. 

 

Niedziela Palmowa 

Na tydzień przed Wielkanocą, która ,mnie kojarzy się z zajączkiem też, jest Niedziela 

Palmowa. Wtedy trzeba iść do Kościoła i zabrać palmę. 

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. 

Zostało to święto ustanowione na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy.  

Palmy przygotowuje się z gałęzi wierzby i można je ozdobić kwatkami, bibułą lub gałązkami 

bukszpanu. 

                                              Przygotowała Wiesia  
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Wielkanoc 
 
Misterium wielkanocne rozpoczyna się w Wielką Środę, kiedy zostają 
zgaszone świece na ołtarzu, zaś w Wielki Czwartek klekotanie kołatek 
zastępuje głos dzwonów. Nadchodzi dzień Męki Pańskiej. Począwszy 
od XV w. zaczęto wznosić w Europie tzw. Kalwarie. Symbolizowały one 
miejsce, gdzie dokonała się męka Syna Bożego. W Polsce pierwszą 
kalwarią była Kalwaria Zebrzydowska, ufundowana przez Mikołaja 
Zebrzydowskiego w XVII w. Role Chrystusa, apostołów, Piłata, 
rzymskich żołnierzy i innych uczestników wydarzeń odgrywają zakonnicy 
i mieszkańcy pobliskich wsi.  
 
Dawniej twierdzono, iż czas Wielkanocy jest czasem aktywności demonów wodnych. Rusałki 
i inne duchy, były duszami ludzi zmarłych śmiercią gwałtowną – dlatego też nie mogły przejść 
do krainy śmierci i przebywały między światem żywych a umarłych. Żyły w jeziorach, stawach 
i bagnach. Z wierzenia wywodzi się dość rozpowszechniony w Polsce zakaz kąpieli, aż do dnia 
św. Jana. Mimo, że duchy te nie sprzyjały ludziom, jednakże w okresie świętowania należało 
skorzystać z ich pomocy, aby zapewnić sobie przyszły urodzaj. 
 
 Z drugim dniem Wielkiejnocy związany jest zwyczaj zwany śmigusem-dyngusem lub lanym 
poniedziałkiem. Dawniej, potężne ilości wody wylewano na najbardziej urodziwe panny. Ta 
z dziewcząt, której nie oblano wiadrem wody, albo nie wrzucono do rzeki, czy stawu, czuła 
się obrażona.  
 
Na świątecznych, wielkanocnych stołach nie może zabraknąć kolorowych jajek - pisanek, 
zwanych  również kraszankami. Dawniej farbowano je w barwnikach, naturalnych, 
roślinnych. Czarny kolor uzyskiwano z wywaru kory dębowej, łuski cebuli barwiły jajka na 
złoto lub brązowo, sok z buraków dawał kolor różowy. W wielu wschodnich regionach kraju, 
na Kurpiach oraz w Polsce centralnej zdobi się jaja wielkanocne techniką batiku – czyli 
roztopionego wosku pszczelego, którym przy pomocy specjalnego pisadełka, w formie 
cieniutkiego lejka, wykonuje się wzory. Następnie jajko zanurza się w letnim barwniku, a po 
ufarbowaniu i wysuszeniu ściera wosk. W taki sposób uzyskuje się biały lub żółtawy wzór na: 
czarnym, czerwonym lub innej barwy tle.  
Dawniej zdobiono jajka wytrawiając barwnik sokiem z kwaszonej kapusty lub serwatką. 
Technika rytownicza polegała na tym, że na ufarbowanym na ciemny kolor jajku, ostrym, 
cienkim nożykiem lub szpilką wyskrobuje się różne wzory. Zwyczaj ten rozpowszechniony 
jest na Śląsku. Na Kurpiach i w Łowickiem dekoruje się jajka wielkanocne oklejając ich 
skorupki rdzeniem (tzw. duszą) z sitowia i skrawkami włóczki. W Łowiczu i wsiach 
podłowickich wykonuje się dzbanuszki z wydmuszek jaj i okleja je miniaturowymi, barwnymi 
wycinankami. 
 
Od dawien dawna jajko uważane było za symbol wzrostu i urodzaju. Stąd też wywodzi się 
prastary zwyczaj obdarowywania się jajkami. Poprzez takie obdarowanie, siła, która kryje się 
w jajku powinna przejść na osobę obdarowaną. Pierwsze pisanki na ziemiach polskich 
pochodzą z X w., z wykopalisk prowadzonych w okolicach Opola i Wrocławia. Z jajkiem  
wiązały się liczne wierzenia ludowe. Wierzono, że jaja mogą odwracać wszelkie nieszczęścia i 
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niweczyć zło - dlatego istniał zwyczaj zakopywania jajka pod węgły budowanych domów, a 
przed rozpoczęciem prac wiosennych kładziono je w bruzdy zagonów, w polu i ogrodzie. 
Wierzono, że kto umyje się wodą z miski na dnie, której leżała pisanka, zachowa zdrowie i 
urodę, skorupki pisanek, położone pod drzewami owocowymi zapewnia obfitość jabłek, 
gruszek  i śliwek, zaś zmieszane z karmą dla kur, sprawią, że będą się one dobrze niosły i 
zdrowo chowały.                 
 

                                                                 

Przygotował Mieczysław   
na podstawie – ,,Księgi życzeń i dedykacji’’  

 
 

 

 

WIELKANOC  - refleksje Mieszkańców  

Kornelia : „Wielkanoc kojarzy mi się z Wielkim Tygodniem, z Wielką Sobotą, święceniem 

pokarmów, z Barankiem i ze Zmartwychwstaniem P.Jezusa” 

Ola : „Wielkanoc to czas kiedy jesteśmy tacy odmienieni. Wielkanoc kojarzy mi się ze 

zmartwychwstaniem P.Jezusa. Świat wydaje się mi ciekawszy”. 

Małgosia : „Wielkanoc to święcenie pokarmów, odwiedzanie grobu Pana Jezusa. Kojarzy mi 

się z życzeniami świątecznymi i pisaniem kartek świątecznych” 

Marysia : „W Wielkanoc można dzielić się jajkiem, także ze zwierzętami, ptakami. 

W Wielkanoc idzie się do Kaplicy i ksiądz świeci pokarm i Nas święci. Dzwonią dzwony”. 

Teresa : „Wielkanoc kojarzy mi się z jajkiem, ze Śmigusem – Dyngusem, ze święceniem 

pokarmów, modlitwą do P.Jezusa” 

Jola : „Wielkanoc kojarzy mi się ze święceniem pokarmów – jajek, kiełbasy, babki, ze 

zwyczajem oblewania się wodą” 

Wiesia : „W Wielkanoc trzeba iść do Kościoła, trzeba poświęcić Baranka, chleb, chrzan, 

jajeczka . Jest uroczystość w Kościele, jest to uroczystość Pana Jezusa” 

Ela : „Wielkanoc kojarzy mi się z Wielkim Tygodniem i Niedzielą Zmartwychwstania 

Pańskiego” 

Beata : „W Wielkanoc idzie się do Kościoła święcić wszystkie pokarmy, modlimy się. Można 

podzielić się święconymi pokarmami z ludźmi biednymi. Te święta przypominają Nam że 

Jezus Zmartwychwstał.” 

Odwiedzamy też grób Pana Jezusa, można wtedy Pana Jezusa pocalować w rękę lub w nogę 

– by mu podziękować, że to On nam Wszystko Daje. Modlimy się do Niego a On modli się za 

Nas” 
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Aniela : „Wielkanoc kojarzy mi się z jajkiem” 

Mieczysław : „Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca, 

która jest po 21.03. Oznacza to że Wielkanoc występuje między 21.03 a 25.04” 

Krzysztof : „Wielkanoc kojarzy mi się z jajkiem – symbolem życia a także 

Wielkanoc kojarzy mi się z oblewaniem się wodą” 

Teofil : „Wielkanoc kojarzy mi się z ukrzyżowaniem Pana Jezusa i ze 

zmartwychwstaniem Pana Jezusa . Robi się wiosna,budzi się do życia przyroda” 

Michał : „Wielkanoc mnie kojarzy się z poświęceniem ognia w Wielką Sobotę 

i odnowieniem Chrztu Św.” 

Jurek : „Wielkanoc  to czas kiedy jest wesoło . Kojarzy mi się ze Śmigusem – Dyngusem też” 

 

 

 

Kącik Święci 

Św. Balbina 
 

Św. Balbina była przyczyną nawrócenia całej rodziny. Jako umierające dziecko zaniesiono ją 
do św. Aleksandra I, papieża, by ją pobłogosławił. Odzyskała zdrowie. Pod wpływem tego 
wydarzenia cała rodzina przyjęła chrzest. Żyła w II wieku. Według podanych źródeł, wielu 
młodzieńców z najszlachetniejszych rodzin rzymskich, ubiegało się o rękę Balbiny, gdyż 
pochodziła z zamożnej rodziny  a jej ojciec zajmował wysokie stanowisko. Ale Balbina 
wszystkie oferty odrzucała kategorycznie. To miało stać się właśnie przyczyną jej śmierci, 
gdyż zawiedzeni pogańscy konkurenci o jej rękę, oskarżyli ją przed cesarzem, że jest 
chrześcijanką. Poniosła  śmierć męczeńską  przez ścięcie mieczem. 
  

Przygotował Mieczysław  
na podstawie książki – ,,WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH na każdy dzień’’ 
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– pisze Boguś 

Połoz  żółtozielony 

Rodzina wężowate  

Wygląd; duży smukły wąż o głowie słabo oddzielonej  szyją od tułowia, dużych   oczach 

z okrągłą źrenicą gładkich łuskach i długim ogonie. Głowa i cały tułów   czarny, w przedniej 

części żółto lub zielono 

przyprószone przy czym piętra te 

układają się w niewyraźne 

poprzeczne pasy. Tylna część w 

równoległe  do siebie biegnące 

podłużne linie. Wierzch głowy ale 

przede wszystkim jej boki są 

czarno-żółto centkowane. Żółtawy lub szary brzuch jest na bokach często ciemno plamisty. 

Podgatunek C v.cartionarius jest niemal jednolicie czarny.  

Całkowita długość ciała 170 do 180 cm, czasami do 300 cm. 

Występowanie : Północno – wschodnia Hiszpania, Francja, południowa Szwajcaria , Włochy, 

Sycylia, Malta Pelagrosa, Sardynia, Korsyka, Elba, i inne wyspy.  

Środowisko: suche nasłonecznione zarośla, łąki, zarośnięte zbocza inne lasy. 

Tryb życia: przede wszystkim porusza się po ziemi ale również dobrze się wspina, swoje 

ukrycie opuszcza  wczesnym rankiem. Małą zdobycz łyka żywą wokół większych ofiar owija 

się i dusi. 

 

Informacje pochodzą z książki „ Płazy i gady” autor Gunter Diesener, Josef  H. Reichholf 

Przeziębienie …zdarza się nam czasem , przychodzi często nieoczekiwanie, dając przykre 

objawy, czasem utrudniające codzienne życie. Jak można sobie dopomóc … przeczytaj tekst 

p.Mietka … 

 

 

 
Walka z przeziębieniem 

 
 
 

Płukanie gardła mieszankami ziołowymi lub sodą – gardło należy płukać kilka razy dziennie; roztwory 
przygotowane z rumianku, nagietka lub szałwi mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne oraz 
przeciwgrzybicze; szybko łagodzą najdotkliwszy ból i zmniejszają przekrwienie śluzówek.   
Syrop z buraka – wydrążamy dziurę w dużym buraku wsypujemy do niej cukier. Gdy cukier przemieni 
się w gęsty syrop wypijamy po małej łyżce 3 razy dziennie. Receptura posiada działanie 
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przeciwwirusowe i antybakteryjne.  
Ciepłe okłady z liści kapusty – w kapuście zawarte są związki siarki oraz sól potasowa, które łagodzą 
stany zapalne. Liście kapusty należy zanurzyć w gorącej wodzie, następnie wyjąć, rozbić tłuczkiem, 
obłożyć nimi szyję i owinąć szalikiem, po czym pozostawić na około 20 minut. Wszelkiego rodzaju 
ciepłe okłady gardła z pewnością przyniosą ulgę w bólu. Można np. zagotować torebkę ryżu, lekko ją 
przestudzić, po czym przyłożyć do gardła, owinąć szalikiem i pozostawić do ostygnięcia.   
Syrop z szyszek – miksturę przygotowujemy wiosną w czasie kwitnienia drzew. Zbieramy zielone 
szyszki sosny, delikatnie czyścimy ale nie płuczemy i umieszczamy w słoju, przesypując obfitymi 
warstwami cukru, nakrywamy go gazą aby uniknąć dostania się do środka owadów oraz 
zanieczyszczeń i stawiamy w mocno nasłonecznionym miejscu. Po upływie dwóch miesięcy 
odcedzamy pozostały syrop i przelewamy go do butelek. Osoby dorosłe mogą spożywać recepturę w 
połączeniu z alkoholem, wywołując dodatkowe działanie rozgrzewające. Zażywamy płyn przy 
pierwszych oznakach przeziębienia a także w przebiegu rozwiniętej już infekcji. Pomaga on udrożnić 
drogi oddechowe.   
Herbatki ziołowe – w celu zmniejszenia gorączki choremu podajemy herbatki z czarnego bzu, lipy 
oraz malin. Można także dodać soku pomarańczowego, który również wykazuje działanie 
przeciwgorączkowe.  
Syrop z cebuli – cebulę drobno kroimy lub ścieramy na tarce, po czym zalewamy miodem 
i odstawiamy na około 24h. Można także dodać czosnek, jednak tak przygotowana mikstura ma 
bardzo nieprzyjemny smak. Zarówno cebula jak i czosnek odznaczają się działaniem 
przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym. 
Syrop wspomaga siły obronne organizmu do walki z infekcją, zmniejsza uporczywość kaszlu oraz 
osłabia ból gardła. Wypijać należy łyżkę syropu od 3 do 5 razy na dobę. 
Podawanie dużej ilości napojów – osobie z gorączką powinno się podawać jak najwięcej płynów aby 
uzupełnić ich wzmożoną utratę i przeciwdziałać niebezpiecznemu odwodnieniu. 
Inhalacje – stosuje się je w celu złagodzenia kataru. W misce z gorącą wodą umieszczamy lawendę, 
rumianek i kilka kropel olejków eterycznych (eukaliptusowy, sosnowy lub rozmarynowy – do zakupu 
w sklepie zielarskim). Nachylamy się nad miską, nakrywamy ręcznikiem i wdychamy wonne opary 
przez około 15 minut. Zabiegi takie wymagają w rozrzedzeniu zalegającego śluzu i ułatwiają jego 
wydalanie z dróg oddechowych. 
Rosół z kury – do standardowego rosołu możemy dodać cebulę lub czosnek. Zupa rozgrzewa  
i wspomaga uzupełnienie płynów, znacząco przyspiesza pozbywanie się śluzu zalegającego 
w oskrzelach i płucach. Gdy dodamy do zupy ostrych przypraw, takich jak chilli – pomoże oczyścić nos 
oraz zatoki. 
Ciepła herbatka z dodatkami – do herbaty dodajemy miód, cytrynę oraz sok malinowy. Sok ma 
właściwości podobne do antybiotyku, miód osadzając się na błonach śluzowych powoduje łagodzenie 
podrażnień, cytryna natomiast ułatwia przełykanie. Miód w herbacie pomaga złagodzić uporczywy 
ból gardła i uniemożliwia bakteriom rozmnażanie się. 
Przy niewysokiej gorączce, nie zażywamy od razu środków przeciwgorączkowych gdyż nasz organizm 
w ten sposób walczy z bakteriami i wirusami. Najlepszym wyjściem jest położenie się do łóżka, 
wygrzanie się i odpoczynek.  
Napar napotny – przygotowujemy szklankę wrzątku, umieszczamy w niej łyżkę mieszanki z czarnego 
bzu, lipy oraz rumianku. Można dodać także miód, cytrynę, goździki oraz imbir. Zaparzać przez 15 
minut, po czym odcedzić, osłodzić i wypić zanim ostygnie. Po wypiciu należy koniecznie położyć się do 
łóżka.  
Ciepło i odpoczynek – do walki z infekcją organizm mobilizuje wszystkie siły, dlatego ważny jest 
odpoczynek i wygrzanie się w łóżku. Gorąca kąpiel, po czym od razu do łóżka pod grubą kołdrę.  
Pokój należy od czasu do czasu wietrzyć, a na kaloryferach można umieścić wilgotne ręczniki. 
Jedzenie surowego czosnku – ma bardzo dobre działanie przeciwwirusowe, można jeść posiekany 
czosnek na kanapkach z masłem lub dodawać surowy do różnego rodzaju potraw. 
Kompres z mokrej gazy z dodatkiem olejku miętowego lub eukaliptusowego – ukoi ból głowy. Na 
noc można posmarować czoło maścią rozgrzewającą, uważając aby nie dostała się do oczu. 
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Czosnek do nosa przygotowujemy dwa niezbyt duże ząbki czosnku, ostrożnie obieramy aby ich nie 
uszkodzić (uszkodzony może podrażnić błony  śluzowe). Tak przygotowany czosnek umieszczamy  
po jednym ząbku w każdej dziurce nosa i możliwie długo, robiąc krótkie przerwy tak go nosimy.  
Aromat czosnku udrożni drogi oddechowe i pomoże w walce z katarem.   
Chrzan – odznacza się właściwościami bakteriobójczymi i wirusobójczymi. Spożywanie utartego 
korzenia leczy katar. 
Syrop chrzanowy – korzeń chrzanu cienko kroimy, posypujemy obficie cukrem i odstawiamy  
na kilka godzin. Pijemy po 1 łyżce 3 razy dziennie. Pomaga on złagodzić zapalenie gardła i krtani.  
Piwo chrzanowe – korzeń chrzanu, wraz z kilkoma pączkami sosnowymi zalewamy ciemnym piwem 
i odstawiamy na 48h. Pijemy 2-3 filiżanki dziennie.  
Napar z tymianku – małą łyżeczkę ziół zalewamy połowa szklanki wrzątku. Napar pijemy kilka razy 
dziennie, za każdym razem przygotowując świeży. Ma działanie wykrztuśne i antybakteryjne. 
Płukanka z soli kuchennej – do szklanki ciepłej wody dodajemy łyżeczkę soli kuchennej,  
gardło płuczemy 4 razy dziennie. Szybko łagodzi ból gardła. 
Płukanie nosa zimną wodą – kilka razy dziennie wciągamy raz jedną raz drugą dziurką  
i wydmuchujemy.  
Picie dużej ilości soku pomarańczowego i z marchwi – pomaga w walce z katarem. 
Kąpiele naprzemienne stóp – stopy moczymy po 3 minuty, raz w ciepłej raz w zimnej wodzie, 
zakańczamy naziemnej. 
Inhalacje z majeranku – do litra wrzątku dodajemy 1 łyżkę sody i 1 łyżkę majeranku,  
wdychamy przez 15 minut. 
Maść kamforowa – smarujemy maścią kamforową klatkę piersiową – ułatwia oddychanie podczas 
snu. 
Kąpiel z dodatkiem 2-3 łyżek tartego chrzanu lub kilku kropli olejku majerankowego ukoi bóle mięśni 
oraz łamanie w kościach. Nie poleca się jeśli mamy wrażliwą skórę. 

 
Przygotował Mieczysław  na podstawie ,,Kalendarza 2016’’ 

 

  

 

 

WARTO PRZECZYTAĆ 

proponuje MAŁGOSIA 

 

Tytuł książki „ Kopciuszek. Jest to kolejna książka do której chcę Was 

czytelnicy zachęcić. Autorami książki jest Natalia Usenko  

i Dorota Wawiłow, wg. baśni Charlesa Perraulta.  

Ta książka to opis romansu między księciem a kopciuszkiem który był na 

balu.  

W książce tej jest też  mowa o złym traktowaniu głównej bohaterki 

Kopciuszka przez inne postacie tej opowieści czyli macochę i jej córki. 
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Kolejną książkę którą chcę Wam Czytelnicy polecić jest książka  

pt.” Czarodziejskie krzesiwo „ autorstwa  Hansa Christiana Andersena w przekładzie Tomasza 

Stańczyka . Ilustracje do książki przygotował Piero Cattaneo.  

Rodzaj książki według mnie to opowiastaka o bogatym żołnierzu i jego miłości do księżniczki 

o poszukiwaniu czarodziejskiego krzesiwa ,które miało magiczną moc. Czytelniku sam możesz 

dowiedzieć się o magicznej mocy czarodziejskiego krzesiwa , czytając książkę którą polecam, którą 

sama przeczytałam. 

Warto przeczytać „Czarodziejskie krzesiwo” bo opisuje przygody żołnierza, opisuje miłość. Czytając 

tą książkę wspólnie z jej bohaterami przeżywałam ich przygody, były to ciekawe przeżycia. Czytając 

książkę można odczuwać miłość, dobroć, także  niepewność którą przezywali bohaterowie. 

Z książki można się też dowiedzieć jak wyglądało dawniej życie i z jakimi problemami także 

i wtedy, w czasach królewskich borykali się ludzie. 

 

 

ŚWIĄTECZNE PRZEPISY KULINARNE – proponuje ELA 

Śledzie w pomidorach  

Składniki : 6 płatów śledziowych, 5 cebul, ½ szkl. oleju, 1 mały koncentrat pomidorowy (ok. 190 g), 1 

łyżka miodu, 2 łyżki octu   

Wykonanie : Śledzie włożyć do miski, zalać zimną wodą i odstawić na 3 godz. Następnie wodę wylać a 

rybę osuszyć ręcznikiem papierowym. 

Śledzie pokroić w paski o długości ok. 1 cm. Cebulę obrać po czym pociąć w półplasterki i zeszklić na 

rozgrzanym oleju. 

Do cebuli na patelni dodać koncentrat pomidorowy, 1 łyżkę miodu oraz wlać ocet. Całość dokładnie 

wymieszać. Odstawić do całkowitego ostudzenia. 

Po wystudzeniu do składników dołożyć pokrojone śledzie i całość wymieszać. Wstawić do lodówki na 

kilka godzin.  

 

Babka karmelowa z czekoladą i orzeszkami 

Składniki : 350 g karmelu z puszki , 200 g mąki pszennej , 80 g budyniu waniliowego , 5 jajek , 100 g 

masła , 2 łyżki cukru , laska wanilii , 2 łyżeczki proszku do pieczenia , 100 g czekolady na polewę, 50 g 

orzechów ziemnych , szczypta soli . 

Przygotowanie  

Masło roztapiamy, studzimy. Karmel podgrzewamy, miksujemy z masłem. Dodajemy żółtka, rdzeń 

wydrążony z laski wanilii i przesianą mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i budyniem. 

Mieszamy.  
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KONKURS! 

KONKU

RS! 
 

 

Białka ubijamy z solą na sztywno, pod koniec wsypujemy cukier. Dodajemy do ciasta i mieszamy 

delikatnie drewnianą łyżką. Formę (25x12 cm) wykładamy papierem do pieczenia. Wlewamy ciasto. 

Pieczemy ok 50 min w tem 180 c. Studzimy. Polewamy roztopioną czekoladą. Posypujemy 

podprażonymi na suchej patelni orzechami. 

RADA : aby ciasto nie pękło, przed włożeniem do piekarnika możemy zrobić wzdłuż na środku 

bardzo delikatne nacięcie. 

 

                                    

Warunkiem rozwiązania pytań konkursowych jest uważne 

przeczytanie aktualnego numeru gazetki. Odpowiedzi 

prosimy złożyć w dyżurce DPS – u do dnia 

18.04.2016. Wśród 

prawidłowych 

rozwiązań wylosujemy 3 nagrody główne i nagrody pocieszenia … 

 

Oto pytania : 

1. O czym przypominają Nam Święta Wielkanocne ? 

2. Symbolem czego jest jajko? 

3. Na pamiątkę jakich wydarzeń zostało ustanowione święto- Niedziela Palmowa? 

4. Dlaczego niektórzy piją syrop z cebuli ? W czym on może pomóc ? 

5. Gdzie mieszka połoz żółtozielony ? 

6. Jakie emocje zawarte są w życzeniach dla solenizantów marcowych ? 
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