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       Maj - Czerwiec 2016  

Maj 
10 maja - Wyjazd na majówkę do Płazy. 

17 maja - Wyjazd integracyjny wolontariuszy i mieszkańców do Wadowic na zaproszenie 

Szkolnego Koła Caritas. W planie zwiedzanie muzeum papieskiego. 

24 maja - Wyjazd na majówkę do Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach. 

25 maja - Wspólne grillowanie w naszym ośrodku. 

Informacje dostarczyła Kornelia Monka  

na podstawie planu sporządzonego przez Zespół Terapii Zajęciowej  

Czerwiec  
3 czerwca - Wyjazd na piknik „Powitanie lata” do ośrodka „Megalo” w Szyjkach. 

8 czerwca - Wyjazd na przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami 

Anioła” do Spytkowic.  

9 czerwca - Wyjazd z mieszkańcami do Płazy na warsztaty plenerowe. 

10 czerwca - Wyjazd na Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich” 

do Płazy z przedstawieniem „Obecność pozwala doświadczyć miłość”. 

koniec czerwca - Wspólne grillowanie w Naszym Ośrodku. 

przełom czerwca i lipca - Zawody Boccia organizowane na terenie naszego ośrodka z udzia-

łem zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej.  

Informacje dostarczyła Beata Kaczmarska  

na podstawie planu sporządzonego przez Zespół Terapii Zajęciowej  

 

Imieniny obchodzą: 

W MAJU: Stanisława Zborowska, Stanisława Wy-

ka, Stanisława Pytel, Ewelina Kwiecień, Aniela 

Pecel  

W CZERWCU: Elżbieta Gzela, Jolanta Tondus 

 

Urodziny obchodzą: 

W MAJU: Krzysztof Paleczny, Aleksandra Wieczo-

rek 

W CZERWCU: Paweł Jazowski, Anna Kącka, Bar-

bara Pilch, Roman Balcar, Maria Śmieja, Małgo-

rzata Chominiec 
Informacje przygotowały  

Ela Gzela i Wiesława Szymczyk  

IMIENINY I URODZINY Solenizanci Nasi,  

dla Was życzenia serdeczne…                       

Dużo zdrowia, pomyślności 

i dużo łask Bożych 

 
W imieniu Zespołu Redakcyjnego 

życzenia przygotował 

Michał Zesławski 

 

AKTUALNOŚCI 



TO MY                                                                                                                                        maj-czerwiec 2016 

Dom Pomocy Społecznej Zator 

 
3 

   

Płaza 
W 10 maja pojechaliśmy do Płazy – była to 

majówka. W Płazie spotkaliśmy kolegów i 

koleżanki z Wadowic oraz znajomych z 

Krakowa. Spotkaliśmy się, by uczcić maj 

oraz by razem na majówce wysłuchać i 

obejrzeć przedstawienie oraz by potańczyć 

wspólnie i coś zjeść. Orkiestra zagrała weso-

ło. Śpiewał duet: pani i pan. W Płazie był 

park z fontanną. Czuję się dobrze, jak od-

wiedzę coś nowego. 

Teofil Korzeniowski  

Wadowice  
Niedawno, 17maja, byliśmy w Wadowi-

cach. Na początku Ksiądz z Wadowic za-

prosił nas do kościoła, który jest w rynku. 

Opowiadał nam różne historie. Potem po-

szliśmy zjeść kremówki. Po kremówkach 

poszliśmy do domu papieża – tam teraz jest 

muzeum. Tam w domu papieża o papieżu 

Janie Pawle II opowiadała nam pani prze-

wodniczka. Mówiła o papieżu jak był ma-

lutki, kiedy jego mama zmarła, mówiła tak-

że o jego tacie. Mogliśmy tam zobaczyć, jak 

kiedyś mieszkał Karol Wojtyła, jakie były 

wtedy meble, wazony. Widziałam, jak wy-

glądała kuchnia w domu Karola Wojtyły. 

W muzeum mogłam zobaczyć ubrania pa-

pieża, jego czapki. Pamiętam talerz z Ko-

munii Św., który tam widziałam. Zapamię-

tałam też, że była tam księga o papieżu. 

Widziałam też w muzeum zdjęcia, na któ-

rych był Karol Wojtyła, który jeździł 

na rowerze. Były też zdjęcia papieża z 

wycieczek w góry, zdjęcia, jak jeździł 

na nartach. Długo zwiedzaliśmy mu-

zeum. 

Ten wyjazd był wspólnym wyjazdem z 

uczniami – wolontariuszami ze szkoły w 

Zatorze. Wolontariusze podczas tej wy-

cieczki pomagali nam. Po wycieczce bardzo 

im za tę pomoc dziękowaliśmy, także panu 

Pawłowi, który był z nami. Wróciliśmy wie-

czorem do Zatora na kolację. Dobrze było.  

Beata Kaczmarska  

Kraków  
23 maja 2016, o godz. 10.30 przyjechaliśmy 

do ZOO w Krakowie. Obejrzeliśmy całe 

ZOO, spacerowaliśmy. Chodząc po ZOO 

fotografowaliśmy różne zwierzęta: żyrafy, 

ptaki. Zapamiętałem też tapiry, lwy, małpy, 

lamy, wilki i flamingi oraz wydrę. Myślę, że 

zwierzętom żyje się dobrze w tym ZOO. By-

łem zadowolony, że mogłem odwiedzić 

grupę aż tylu zwierząt. 

Boguś Kuźma  

Byliśmy w ZOO w Krakowie. W ZOO wi-

działam goryle, małpy. Było też tam wiele 

innych zwierząt. Zapamiętałam z ZOO  ró-

żowe ptaki – flamingi, żyrafy, które mają 

długie nogi, papugi z niebieskimi, żółtymi i 

białymi piórami. Były w ZOO także foki – 

duże. Dużo chodziliśmy.  

W ZOO było dużo roślin, dużo drzew, 

kwiatów. Było bardzo zielono. Cieszyłam 

się z tej wycieczki . 

Stasia Zborowska 

NASZE WYJAZDY 
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poleca Małgosia Chominiec 

 

 

 

 

 

Na początku napi-

szę, dlaczego we-

dług mnie warto 

czytać. Warto czy-

tać, bo: 

 

1. Dowiadujemy się czegoś nowego, np. o hi-

storii danego miasta, czy tez o historii życia 

różnych ludzi. 

2. Czytanie sprawia, że lepiej się nam myśli. 

3. Dzięki czytaniu uczymy się. 

4. Czytanie książek wypełnia nam wolny czas. 

5. Czytanie sprawia przyjemność. 

 
Kolejna książka, którą chcę polecić, po-

chodzi z kolekcji Uczta Duchowa i nosi tytuł: 

„Św. Józefina Bakhita – duma afrykańskie-

go kościoła”. Autorem książki jest Marek Ba-

lon.  

Józefina Bakhita urodziła się w roku 1869 

w zachodnim Sudanie. Bakhita nie jest jej 

imieniem nadanym przy chrzcie.  

W książce jest mowa o porwaniu dziew-

czynki, czyli Bakhity po raz pierwszy – miała 

wtedy 8 lat. Była porwana przez handlarzy 

niewolników i sprzedawana różnym właścicie-

lom ziemskim. Była przeważnie  służącą. Była 

traktowana wówczas raz dobrze raz źle, w za-

leżności gdzie i do kogo trafiała. 

Rodzina jej należała do wspólnoty religij-

nej – Amiszów. Bakhita miała 3 siostry i 3 

braci. 

Różne losy życiowe zaprowadziły Bakhitę 

do wolności i do klasztoru. Bakhita m.in. przy-

jęła chrzest i została siostrą zakonną. W klasz-

torze przeżyła 40 lat swojego życia. W chwili 

śmierci miała 80 lat. 

Matka Józefa została kanonizowana przez 

papieża Jana Pawła II 17 maja 1992 r. 

Warto przeczytać tę książkę o historii ży-

cia Józefy Bakhity, która to książka opisuje jej 

życie, które było trudne i dobre i które dopro-

wadziło ją do Boga. 

 

Następna książka, którą chce Wam czy-

telnicy polecić, jest też z serii Uczta Duchowa. 

Książka nosi tytuł „Święty Józef. Mistrz, Na-

uczyciel, Przyjaciel”. Autorami książki są ks. 

Mariusz Pohl oraz Marek Balon. 

Ta książka jest o św. Józefie, który był 

cieślą. Był on opiekunem Maryi i Jezusa. Na-

uczał Jezusa zachowania, jak postępować w 

różnych sytuacjach. Jak przemawiać do ludzi. 

Uczył też Jezusa tego, jak ludzie mogą reago-

wać na jego przemowy. 

Jak wynika z książki, św. Józef był opie-

kuńczy, dobry i pracowity. Budował domy z 

drewna, robił też naczynia z drewna.  

Książkę tę polecam, gdyż ona ciekawie 

opisuje historię życia św. Józefa i świętej Ro-

dziny. 

Małgosia Chominiec 

FORD  

pisze Krzysztof Paleczny  

Samochód marki ford wymyślił Henry Ford. Pierwszy samochód marki ford zrobiono w 1903 r. Ford 

był pierwszym na świecie producentem samochodów. Cdn. 

WARTO CZYTAĆ I PRZECZYTAĆ… 

SAMOCHODY 
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ZDROWIE 

O bólu głowy 
pisze Kornelia Monka  

W lutowym numerze naszej gazetki pisałam o 

powodach bólu głowy. Teraz o tym, jak można 

zapobiegać tym bólom i jak można sobie z ni-

mi radzić… 

Ważne jest, aby:  

- starać się wypocząć, 

- w ciągu dnia, gdy potrzebujemy drzemki, to 

zdrzemnijmy się, 

- spacerować  i odpoczywać na świeżym po-

wietrzu, 

- otwierać okno w pokoju, aby przewietrzyć, 

- jeśli to możliwe, unikajmy hałasu, 

- rozmawiać o problemach z osobami, do któ-

rych ma się zaufanie. 

Jeżeli głowa boli często, to trzeba iść do leka-

rza. 

 

Maseczki na zmarszczki 
pisze Teresa Kukuczka  

W numerze lutowym naszej gazetki pisałam o 

tym, czym są zmarszczki i dlaczego powstają. 

W tym numerze gazetki chcę podać przykład 

maseczki na zmarszczki, którą wybrałam dla 

Was. 

 

Maseczka na zmarszczki (odmładzająca) 

domowej roboty. 

MASECZKA MIODOWO-MIGDAŁOWA 

2 łyżeczki zmielonych migdałów 

1 łyżeczka soku z cytryny 

1 łyżeczka miodu 

Wszystko wymieszać i nakładać na twarz. 

Trzymać około 10-15 minut, po czym zmyć 

twarz ciepłą wodą.  

 

           

 

 

 

Modne sukienki  
w tym sezonie 

pisze Aleksandra Wieczorek  

Modne sukienki na wiosnę i lato 2016 wyglą-

dają jak halki albo płaszcz. 

Łączyć je radzą nie ze szpilkami, tylko z klap-

kami i uwaga… czapką z daszkiem. Sukienki 

te przyciągają wzrok – wzorami takimi jak 

gwiazdy, motyle oraz koronką. Charaktery-

styczne dla nich są też falbany. 

Ja np. wolę sukienki o kroju prostym, lecz mo-

że z tych propozycji wyżej wymienionych 

mogłabym coś wybrać dla siebie. 

Ważne jest, by ubranie, które wybieramy dla 

siebie dobrze na nas leżało. 

Ważne, by dobrze i wygodnie czuć się w 

ubraniu,  które sobie wybieramy. Ubiór dobie-

ramy do sylwetki i do wieku. To, co pasuje 

osiemnastoletniej dziewczynie niekoniecznie 

będzie pasować kobiecie w wieku siedemdzie-

sięciu lat.  

 

Buty  
modne w sezonie  

wiosennym i letnim 
pisze Stanisława Zborowska 

 

Buty modne na wiosnę to tenisówki, mokasy-

ny i balerinki, a także drewniaki. 

W lecie natomiast do mody powracają espa-

dryle, czyli buty na podeszwie z plecionego 

sznurka, (od red. włókna z juty lub plecionej 

trawy) Wierzch sporządza się z tkaniny. 

URODA 

MODA 
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pisze Boguś Kuźma  

Gepard 
To wspaniałe zwierzę ła-

two rozpoznać po pysku na-

znaczonym dwiema czarny-

mi pręgami biegnącymi od 

oczu do warg. Przeciwnie niż 

u innych kotów, pazury ge-

parda nie chowają się całko-

wicie. Pozwala mu to wcze-

pić się mocno w podłoże, co umożliwia bły-

skawiczne przyspieszenie lub wykonanie gwał-

townego zwrotu w pełnym biegu. Długi ogon 

ułatwia mu zachowanie równowagi w czasie 

biegu. Gepard to również jedyny kot, który po-

luje w dzień. Ponieważ poluje na terenie otwar-

tym, jest stosunkowo łatwy do obserwowania, 

co sprawia wiele radości turystom uczestniczą-

cym w safari.  

Samica geparda wydaje młode na świat w 

legowisku. Matka troskliwie opiekuje się ko-

ciętami. Gdy małe gepardy podrosną, uczestni-

czą w polowaniu obserwując matkę. Opuszcza-

ją ją po upływie 2 lat, ale rodzeństwo pozostaje 

jeszcze przez jakiś czas razem. Gepard daje się 

stosunkowo łatwo oswoić i był używany pod-

czas wypraw myśliwskich np. w czasach fara-

onów w Egipcie przez Arabów.  

 

 

Puma 
Puma bywa czasem nazywana kuguarem 

lub lwem górskim. Jest to kot pełen wdzięku i 

bardzo zwinny, silny i szybki. Poluje na zwie-

rzęta, którymi się żywi. Skrada się niepostrze-

żenie i gdy jest wystarczająco blisko, w kilku 

dużych susach rzuca się na nie. Gdy chwyci 

dużą zdobycz, najczęściej zabija ją zaciskając 

zęby na gardle. Puma jest tak silna, że potrafi 

duże zwierzę z łatwością zaciągnąć do swej 

kryjówki, gdzie będzie mogła spokojnie uczto-

wać. Na nieszczęście jest raczej mało wytrzy-

mała. Jeśli ofiara jej się wymknie, puma na 

ogół nie ma już dość sił, żeby ruszyć za nią w 

pościg. Puma atakuje czasami bydło lub inne 

zwierzęta gospodarskie. Dlatego ludzie zabijają 

tego smukłego kota. Na wielu obszarach puma 

została całkowicie wytępiona.  

 

 

 

 
Informacje pochodzą z książki:  

Encyklopedyczny Atlas Zwierząt,  

autor: Elżbieta Kiernicka,   

Grzegorz Wójcik 

ZWIERZĘTA 
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pisze Mieczysław Kozioł   

13 maja – św. Serwacy 
Św. Serwacy był biskupem w Tongeren na 

terenie dzisiejszej Belgii. Obrali go sobie za 

patrona stolarze i uprawiający winorośl. Jest 

również uważany za patrona od urodzajów, 

patrona od gorączki i reumatyzmu. Zmarł 

około 384 roku. 

        

6 czerwca – święta Paulina 
Św. Paulina z pochodzenia Greczynka, 

mieszkanka Rzymu (III-IV w.). Była pogan-

ką, podczas gdy jej mąż Hadrian przyjął 

chrzest bez jej wiedzy. Wkrótce potem na-

wróciła się także Paulina. Już jako chrześci-

janie zostali wydani przez zdrajcę i posta-

wieni przed sąd. Paulina zginęła pierwsza od 

uderzeń bicza zakończonego ołowiem. Od 

VII wieku do jej grobu odbywały się piel-

grzymki. Patronka ludzi chorych. 

               Informacje pochodzą z  książki - 

Wspomnienie świętych na każdy dzień    

 

ROK MIŁOSIERDZIA 
 

Nowy Rok Jubileuszowy Nadzwyczajnym 

Jubileuszem Miłosierdzia uczynił papież Franci-

szek, wydając specjalny dokument określany bul-

lą papieską. Nosi ona tytuł Misericordiae vultus 

(Oblicze miłosierdzia), bo już na początku czy-

tamy, że Jezus Chrystus jest obliczem miłosier-

dzia Ojca.  

Rok Święty rozpoczął się 8 grudnia 2015 r., 

w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświęt-

szej Maryi Panny, a zakończy się w uroczystość 

liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświa-

ta, 20 listopada 2016 r.  

Jubileusz Miłosierdzia jest dla Kościoła cza-

sem łaski. Ma nie tylko uczynić nasze świadec-

two wiary mocniejszym i skuteczniejszym, ale 

przede wszystkim przybliżyć nas do tajemnicy 

miłosierdzia Bożego, będącego dla nas – jak pi-

sze Franciszek w bulli – źródłem radości, ukoje-

nia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. 

Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z czło-

wiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję by-

cia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń na-

szego grzechu.  

Papież wskazuje nam też konkretny sposób 

przeżycia tego świętego czasu. Mamy żyć tym 

Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: 

Miłosierni jak Ojciec. Ewangelista Łukasz przy-

pomina nauczanie Jezusa, który mówi: Bądźcie 

miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 

6,36).  

To program na życie, który choć może wy-

dawać się trudny, to jest bogaty w radość i w po-

kój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, którzy 

słuchają Jego głosu. (por. Łk 6,27). Do miłosier-

dzia uzdalnia najpierw nastawienie na słuchanie 

słowa Bożego. Oznacza to odzyskanie na nowo 

wartości ciszy, by móc medytować słowo, przez 

które Bóg nieustannie zwraca się do każdego z 

nas. W ten sposób możliwe jest lepsze poznanie 

tajemnicy miłosierdzia Boga i przyjęcie go jako 

własnego stylu życia. 

przygotował Mieczysław Kozioł    

na podstawie wiadomości internetowych    

ŚWIĘCI 
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Uczynki miłosierdzia papieża Franciszka 

Apel papieża o zniesienie kary śmierci 
O zniesienie w Roku Miłosierdzia kary 

śmierci i o darowanie krajom najuboższym za-

dłużenia zaapelował Franciszek. Pisze o tym w 

specjalnym przesłaniu do kard. Petera Turksona, 

który z ramienia kierowanej przez siebie waty-

kańskiej dykasterii sprawiedliwości i pokoju 

przewodniczy w Rzymie międzynarodowej kon-

ferencji na temat budowania sprawiedliwego po-

koju i nieuciekania się do przemocy.   

Papież podkreśla pilną konieczność walki z 

trzecią wojną światową w kawałkach, którą 

obecnie znaczna część ludzkości doświadcza w 

mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Wskazuje, 

że pokój budować należy poprzez spotkanie jed-

nostek i całych narodów, a także grup, które wy-

znają przeciwstawne ideologie.  

W swym przesłaniu Franciszek apeluje o 

globalizację solidarności i czynienie świata bar-

dziej sprawiedliwym. Wzywa do wykorzystania 

w tym celu wszystkich możliwych środków. Pod-

kreśla zarazem, że największą przeszkodą na tej 

drodze jest mur obojętności i wzajemnych uprze-

dzeń. Trudno jest prowadzić dialog, pisze Franci-

szek, ale trzeba być gotowym na wyrzeczenia w 

imię nie tylko własnego dobra, ale dobra całej 

ludzkości

Czterech misjonarzy 

miłosierdzia w kraju 

ogarniętym wojną 

Misję głoszenia miłosier-

dzia w obozach dla uchodźców 

i na najuboższych terenach Su-

danu Południowego otrzymało 

od papieża czterech misjonarzy 

miłosierdzia. Ich posługa obej-

muje nie tylko terytorium tego 

ogarniętego wojną najmłodsze-

go państwa świata, ale także 

Sudanu, gdzie także chrześcijan 

obowiązuje muzułmańskie pra-

wo szariatu. 

Kapłanów w ich pracy 

wspierają świeccy katechiści, 

którzy docierają wszędzie tam, 

dokąd ci pierwsi nie mogą 

przybyć. Katechiści przygoto-

wują wiernych do przyjęcia sa-

kramentów, organizują też róż-

nego rodzaju dzieła miłosier-

dzia, włączając w nie lokalne 

wspólnoty. Praca w Roku Miło-

sierdzia. koncentruje się mocno 

na szerzeniu pojednania i bu-

dowaniu wspólnoty, co jest 

wielkim wyzwaniem na tym te-

renie naznaczonym nie tylko 

podziałami plemiennymi, ale 

też kolejną wojną, której jed-

nym z powodów jest walka o 

dostęp do bogatych złóż ropy. 

przygotował Mieczysław Kozioł na postawie informacji internetowych  

Czy warto pomagać, dlaczego warto pomagać? 
 

przemyślenia Beaty Kaczmarskiej  

Warto pomagać. Pomagamy innym ludziom, 

koleżankom, kolegom, gdy nie mogą czegoś zro-

bić. Tak jak mnie pomagały koleżanki i panie 

opiekunki, gdy miałam złamaną rękę. Ta pomoc 

była dla mnie potrzebna, bo nie mogłam zrobić 

wielu rzeczy np. umyć się, ubrać; bałam się że 

sobie nie poradzę. Wtedy, gdy była ta pomoc, 

czułam się dobrze, bo wszyscy mi pomagali, nie 

czułam się osamotniona, miałam dobrą opiekę, 

lepiej jest znosić taki problem wtedy. Bo jak coś 

boli, to człowiek jest zmęczony, osłabiony, smut-

ny – bo nie może wielu rzeczy zrobić. 

Są różne sposoby na pomaganie, można się 

podzielić z innymi np. napojem, ciastkami. Moż-

na też, jak się ktoś źle czuje, jak jest chory, moż-

na go iść odwiedzić, można z nim posiedzieć. Je-

śli sami nie możemy pomóc tej osobie, która po-

trzebuje pomocy, to można poszukać u innych 

pomocy dla tego człowieka. 
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Światowe Dni Młodzieży 

Oficjalnymi kandydatami do organizacji Świato-

wych Dni Młodzieży w roku 2016 były: Kraków, 

Londyn, Ryga i Seul. Zgodnie z przyjętą zasadą, że 

Światowe Dni Młodzieży odbywają się wymiarze 

międzynarodowym naprzemiennie w Europie i na po-

zostałych kontynentach, spodziewano się, że kolejne 

Światowe Dni Młodzieży odbędą się najprawdopo-

dobniej w jednym z miast europejskich. Ogłoszenie 

miejsca kolejnych Światowych Dni Młodzieży nastą-

piło 28 lipca 2013 w Rio de Janeiro przez papieża 

Franciszka.  

Starania o organizację ŚDM w Krakowie podjął 

kard. Stanisław Dziwisz. Zostały one poparte przez 

Konferencję Episkopatu Polski i samorządowców. W 

kościele Św. Krzyża w Krakowie 16. dnia miesiąca o 

godz. 18.00 odbywa się uroczysta Msza św. w intencji 

ŚDM Kraków 2016. Inicjatorem modlitwy jest Kra-

kowskie Diecezjalne Biuro ŚDM przygotowujące 

młodzież Archidiecezji Krakowskiej do wydarzeń w 

roku 2016. Organizatorzy planowali, by Światowe 

Dni Młodzieży odbyły się w ostatnim tygodniu lipca 

2016. Papieska Rada ds. Świeckich z organizatorami 

papieskich pielgrzymek podała nieoficjalnie termin 25 

lipca do 1 sierpnia, tę datę miał potwierdzić sam pa-

pież Franciszek. 7 marca 2014 kard. Stanisław Dzi-

wisz ogłosił, że papież Franciszek zaakceptował ter-

min z potkania z młodymi i będzie to 26–31 lipca 

2016. Jednak termin ten uległ zmianie i będzie to 27 – 

31 lipca 2016. Wśród potencjonalnych lokalizacji 

wymieniało się: Błonia (wadą tej lokalizacji jest za 

mała powierzchnia, aby pomieścić wszystkich uczest-

ników), lotnisko w Pobiedniku (wadą tej lokalizacji 

jest słabe połączenie komunikacyjne) oraz Przylasek 

Rusiecki. Kolejnym możliwym miejscem uroczystości 

jest teren wojskowy w krakowskich Pychowicach. Na 

spotkaniu 10 września 2013 roku wymieniono Sank-

tuarium Bożego Miłosierdzia jako miejsce celebracji 

Drogi Krzyżowej. Kardynał Stanisław Dziwisz 

oświadczał, że główne uroczystości odbędą się na 

Błoniach. Spotkania miały też odbywać się w Parku 

Jordana, na dwóch stadionach oraz w kampusie uni-

wersyteckim. Droga krzyżowa miałaby się odbyć 

wzdłuż Wisły. Organizatorzy planowali, że papież 

mógłby płynąć na statku, a młodzież mogłaby iść 

bulwarami. 29 marca 2015 kard. Stanisław Dziwisz 

podał oficjalnie, że główne uroczystości odbędą się 26 

lipca 2016 na Krakowskich Błoniach. Tam odbędzie 

się uroczysta msza św. Na otwarcie ŚDM i uroczyste 

powitanie Ojca Świętego. 29 lipca 2016 również na 

Błoniach odbędzie się Droga Krzyżowa. 30 lipca 2016 

młodzież z Błoni krakowskich przeniesie się do Brzeg 

pod Wieliczką i tam będą uczestniczyć w czuwaniu z 

papieżem i w tym samym miejscu dzień później, 31 

lipca 2016 odbędzie się uroczysta msza św. na zakoń-

czenie ŚDM pod przewodnictwem papieża Francisz-

ka.   

przygotował Mieczysław Kozioł  na pod-

stawie wiadomości internetowych

Wiersz  

Uśmiechnij się ma droga Babuleńko,  

co serce masz ze złota,  

bo gdy się uśmiechasz  

to na radości ma ochota. 

 

PAMIĘTAJ !!!  

 Ja zawsze jestem blisko Ciebie  

czy to w radości Twojej czy też w smutku,  

gdy jesteś w domu, w pracy,  

gdy czujesz się zmęczona psychicznie i fizycznie, 

czy też odczuwasz zadowolenie,  

szczęście w życiu  

Ja zawsze jestem z Tobą.  

Bo moja miłość do Ciebie jest nieograniczona  

i zawsze możesz się do Mnie zwrócić o pomoc 

gdy jej potrzebujesz.  

Bo Kocham Cię i zawsze będę z Tobą.  

Możesz mnie usłyszeć w śpiewie ptaków,  

w lekkim powiewie wiatru,  

w promieniach słonecznych który otula Cię  

a przede wszystkim jestem w Twoim sercu  

i zawsze trzymam Cię za rękę  

bo Bardzo Kocham Cię.         Ola Kaczmarczyk 

Z NATCHNIENIA SERCA 
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966 - został ochrzczony 

Mieszko – książę Polski 
W kwietniu tego roku ob-

chodzimy 1050-lecie Chrztu 

Polski. Nigdzie nie mamy zapi-

sanej dokładnej daty chrztu 

księcia Polan i władcy „Pań-

stwa gnieźnieńskiego”, które 

wtedy Polskę stanowiło, ale 

wiemy na pewno, że chrzty po-

gan odbywały się w Wielką So-

botę, tak jak i dzisiaj. Wielka 

Sobota w roku 966 przypadała 

na dzień 14 kwietnia – stąd 

mamy pewną datę dzienną 

wprowadzenia w Polsce chrze-

ścijaństwa.  

Z mroku dziejów wyłoniła 

się tajemnicza postać pierwsze-

go historycznego władcy Polski 

– Mieszka I, o którym coś wie-

my, choć wiele naszych wia-

domości jest niepewnych. Zna-

my wprawdzie imiona trzech 

władców państwa Polan, poło-

żonego w dorzeczu Warty i No-

teci (dzisiejsze województwo 

wielkopolskie i kujawsko-

pomorskie), którzy poprzedzili 

rządy Mieszka: to Siemowit, 

Leszek i Ziemomysł. Nic o nich 

jednak nie wiemy, pewne do-

kładniejsze wiadomości mamy 

dopiero o Mieszku I.  

Historycy badający tak 

dawną przeszłość opierają się 

na trzech rodzajach źródeł: na 

źródłach pisanych z danej epo-

ki, to są  kroniki, zapiski  z 

roczników w kalendarzu ko-

ścielnym lub pisemnych rela-

cjach zostawionych przez różne 

osoby z danej epoki.  

Drugim źródłem wiadomo-

ści o bardzo zamierzchłych cza-

sach jest archeologia – nauka 

badająca ziemię w poszukiwa-

niu materialnych śladów prze-

szłości np. glinianych naczyń, 

ozdób, resztek tkanin, które się 

zachowały.  

Trzecim źródłem, z którego 

historycy mogą czerpać wiado-

mości o bardzo dawnych cza-

sach, jest drewno – tak zwana 

metoda dendrologiczna – która 

polega na obliczeniu wieku 

drewna z przyrostu jego słoi, co 

daje sto procent pewności w da-

towaniu danego drewnianego 

przedmiotu. 

Współczesne i nieco póź-

niejsze  Mieszkowi źródła z te-

renu Niemiec nazywają go kró-

lem. Inne – czeskie lub łaciń-

skie – źródła pisane w Rzymie, 

tytułują Mieszka księciem, a 

państwo jego opisują jako bar-

dzo bogate i dobrze zorganizo-

wane. 

Wykopaliska archeologicz-

ne z wieku IX i X z terenu 

Wielkopolski potwierdzają iż 

państwo polańskich książąt było 

państwem zasobnym. Władcy i 

ludność tego obszaru do połowy 

X wieku żyli w pogaństwie. Nie 

znali Chrystusa. Czcili pogań-

skich bogów, choć wiara chrze-

ścijańska przenikała powoli na 

te tereny zarówno do ludności, 

jak i na dwór książęcy.  

Świadczą o tym wykopali-

ska na Ostrowie Tumskim w 

Poznaniu, gdzie przy książęcym 

palladium, odkopano funda-

menty małego kościółka. Próg 

jego zbudowany z dębowej bel-

ki z roku 940. Tak powiedziało 

nam datowanie tej belki metodą 

dendrologiczną. Belkę tę odna-

leziono w czasie badań arche-

ologicznych przy fundamentach 

małego kościółka w roku 2009. 

Stanowiła próg kościółka.  

Dla kogo był wzniesiony 

ten mały kościołek w roku 940 

przy książęcej siedzibie, 26 lat 

przed chrztem Polski? To pyta-

nie, na które nie mamy odpo-

wiedzi, możemy się tylko do-

myślać.  

W źródłach pisanych mamy 

wiadomość, która by stanowiła 

odpowiedź na nasze pytanie.  

Źródłem tym jest Kronika 

Wielkopolska z końca XIV w., 

a więc bardzo późna w stosunku 

do interesującego nas okresu. 

Dotychczas dane z Kroniki 

Wielkopolskiej uznawane były 

za nieprawdziwe. Kronika ta 

mówi m.in. o tym, że żoną po-

lańskiego księcia Ziemomysła – 

ojca Mieszka I – była chrześci-

jańska księżniczka Świętosła-

wa-Anastazja i ona była matką 

Mieszka I. Pochodziła z Pań-

stwa Wielkomorawskiego, które 
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przyjęło już chrześcijaństwo, a 

rozciągało się na terenach dzi-

siejszych Czech, Słowacji i 

Węgier.  

Imię znanej później córki 

Mieszka I Świętosławy po-

twierdzałoby tę teorię. Tak więc 

to dla chrześcijańskiej matki 

Mieszka I, Świętosławy-

Anastazji mógł być zbudowany 

ten mały kościółek z roku 940. 

Tajemnicze jest również 

imię pierwszego historycznego 

władcy Polski. Historycy w 

wieku XIX uznali, że Mieszko 

jest zdrobnieniem od słowiań-

skiego imienia Mieczysław i tak 

było długo przyjęte w naszej hi-

storii. Historycy w XX w. za-

kwestionowali to. Według nich 

Mieszko to nie Mieczysław, a 

słowiańskie zdrobnienie od Mi-

chała (po rosyjsku Miszka - a 

kiedyś słowiańskie języki były 

bardziej do siebie podobne niż 

teraz). Za tym, że chrzestne 

imię polańskiego księcia to Mi-

chał, przemawia również i to, że 

było to imię ówczesnego arcy-

biskupa Ratyzbony, który naj-

prawdopodobniej był jego oj-

cem chrzestnym. Wówczas był 

bowiem zwyczaj nadawania 

nowo ochrzczonym imion ich 

rodziców chrzestnych . 

Najważniejsza jest dla nas 

motywacja księcia Mieszka do 

przyjęcia chrztu – dlaczego 

zdecydował się na zmianę wia-

ry? Historia podkreśla względy 

polityczne, a były one takie: na 

zachodzie państwa Mieszka 

między rzekami Odrą a Łabą 

mieszkały wówczas bardzo 

liczne pogańskie plemiona sło-

wiańskie zorganizowane w ma-

łe państewka, mające swoich 

książąt. Z nimi to wojował 

Mieszko chcąc ich sobie podpo-

rządkować i poszerzyć teren 

swojego Państwa. Ale często 

ponosił klęski i szukał sprzy-

mierzeńca w walce z nimi. Za 

Łabą zaś rozciągało się króle-

stwo niemieckie od dawna 

chrześcijańskie. Możni panowie 

niemieccy urządzali najazdy na 

ziemie pogańskich plemion 

słowiańskich i na Państwo 

Mieszka pod pretekstem nawra-

cania pogan. Przyjęcie chrześci-

jaństwa przez Mieszka i jego 

poddanych odbierało Niemcom 

pretekst do napadów. Oto poli-

tyczne motywy przyjęcia chrze-

ścijaństwa przez Mieszka.  

Szukając sprzymierzeńca w 

walkach ze słowiańskimi ple-

mionami znad Łaby, Mieszko 

znalazł go na południu od swo-

jego Państwa – w chrześcijań-

skim księciu Czech Bolesławie 

Srogim, z którym zawarł sojusz, 

przyjął chrzest i ożenił się z je-

go córką Dąbrówką. Aktualnie 

przyjmuje się że imię czeskiej 

księżniczki, chrzestnej matki 

Państwa Polan brzmiało Dob-

rawa. Tyle polityka.  

Ale mogło być całkiem ina-

czej. A może mając kontakt z 

chrześcijańskimi już Czechami, 

Mieszko I uwierzył w Chrystu-

sa i żadne polityczne względy 

nie miały tu znaczenia? Pozo-

stanie to już tajemnicą jego ser-

ca. 

Zapiski z Rocznika Kra-

kowskiego pod rokiem 965 

mówią nam na rok 965: Dob-

rawa przybyła do Mieszka, na 

rok 966: Mieszko Książę Polski 

został ochrzczony, rok 967: 

urodził się Bolesław Wielki, syn 

Mieszka I i Dobrawy, później-

szy król Bolesław Chrobry. 

To chyba  największa za-

sługa Czechów dla Polski, że 

ich księżniczka urodziła nam 

największego polskiego króla! 

Decyzja księcia Mieszka 

jest wiekopomna również w 

wymiarze duchowym. To książę 

Mieszko zdecydował o możli-

wości uzyskania zbawienia 

wiecznego przez wiele pokoleń 

Polaków.  

On też wybrał nam kultu-

rową tożsamość przyjmując 

chrześcijaństwo w obrządku za-

chodnim z Rzymu. Były wów-

czas dwa ośrodki chrześcijań-

skie w Europie. Wschodni nad 

Bosforem, dawne Bizancjum 

Konstantynopol i zachodni w 

Rzymie. Decydując się na 

chrzest z Rzymu wprowadził 

swoje Państwo w krąg zachod-

niej kultury. Od tego czasu je-

steśmy Zachodem.  

Nasi wschodni sąsiedzi 

przyjęli chrzest z Bizancjum, z 

Konstantynopola. Może dlatego 

tak trudno nam Polakom się z 

nimi porozumieć, bo duchowo 

są trochę inni, niż my. 

Mieszko I w zasadniczym 

zrębie Polskę ukształtował. Po-

łączył w jedno państwo kilka 

plemion. Dzisiejsze granice 

Polski są prawie takie, jak w 

chwili śmierci Mieszka I. Na 
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zakończenie chcę wspomnieć o 

tym, o czym mówi się bardzo 

niewiele – Mieszko okazał się 

prawdziwym apostołem Chry-

stusa w Europie. Córkę swoją 

Świętosławę wydał za mąż za 

pogańskiego jeszcze króla 

Szwedów Eryka Zwycięskiego 

pod warunkiem, że ten przyjmie 

chrzest i ochrzci swoich podda-

nych. Dzięki niemu krzyż Chry-

stusa stanął za Bałtykiem na da-

lekiej północy. 

Świętosława, rudowłosa 

córka Mieszka I i Dobrawy, by-

ła jedną z najbardziej interesu-

jących postaci z przełomu X i 

XI wieku w Europie. Królowa i 

matka królów Szwecji, Danii i 

Anglii, po śmierci  pierwszego 

męża, Eryka Zwycięskiego, wy-

szła za mąż za króla Danii, 

Swena Widłobrodego, umocniła 

chrześcijaństwo w Danii. Miała 

z nim dwóch synów, z których 

jeden, Kanut Wielki, podbił 

Anglię.  

Świętosława przybywszy 

do Skandynawii zmieniła imię 

na Sigrida, bo jej słowiańskiego 

imienia nie potrafił prawidłowo 

wymówić żaden z jej podda-

nych. Pod tym imieniem sławią 

ją pieśni skandynawskie – sagi. 

Opowiadają one o mądrej i 

pięknej, płomiennowłosej i zie-

lonookiej królowej Sigridzie.  

Królowej Sigridzie poddani 

nadali przydomek Storrada, tzn. 

dumna, bo była bardzo dumna, 

czym komplikowała sobie życie 

osobiste, ale to już inna opo-

wieść .  

Z wprowadzeniem chrześci-

jaństwa w Skandynawii nie by-

ło wcale tak łatwo. Inne skan-

dynawskie sagi, śpiewane przez 

zatwardziałych zwolenników 

pogaństwa, nazywają swoją 

chrześcijańską władczynię rudą 

słowiańska suką. Stąd wiemy na 

pewno, jaki kolor włosów miała 

ta energiczna i mądra córka 

Mieszka I. 

Skandynawskie małżeństwo 

córki służyło również polityce 

Mieszka I, oparciu kraju Polan 

o Bałtyk.  

Wiemy, że Mieszko I apo-

stołował również na południe 

od swego kraju. Na Węgry w 

roku 974 chrześcijaństwo przy-

niosła inna słowiańska księż-

niczka – Adelajda, którą Miesz-

ko I wydał za księcia Węgrów 

Gejzę, pod warunkiem przyjęcia 

chrztu.  

Źródła z epoki nie są tu 

zgodne – jedne piszą o Adelaj-

dzie, jako o starszej córce 

Mieszka z pogańskiego związ-

ku, większość jednak źródeł 

utrzymuje, że była ona młodszą 

siostrą Mieszka, ochrzczoną ra-

zem z nim. Imię, jakie otrzyma-

ła na chrzcie, może sugerować, 

że matką chrzestną obojga była 

cesarzowa Adelajda, babka 

późniejszego Ottona III.  

Zapiski w kronikach wę-

gierskich bardzo chwalą Ade-

lajdę jako energiczną władczy-

nię. Widać energia była cechą 

charakterystyczną wszystkich 

dzieci Mieszka. Adelajda uro-

dziła Węgrom pierwszego ich 

króla i patrona – św. Stefana. 

Kroniki ruskie określają ją 

mianem: biała knehini. Może ta 

córka lub siostra Mieszka I była 

bardzo jasną blondynką?  

Dobrawa, Świętosława, 

Adelajda – trzy najbliższe 

Mieszkowi I kobiety – żona, 

córka, siostra. Koleje ich życia 

ukazują rolę, jaką odgrywały 

wówczas chrześcijańskie księż-

niczki w nawracaniu pogan. 

Wielkim osiągnięciem księ-

cia Mieszka, było otrzymanie 

od Stolicy Apostolskiej – Pa-

pieża Jana XIII – zgody na 

utworzenie w Poznaniu biskup-

stwa, niezależnego od hierarchii 

niemieckiej i podległego bezpo-

średnio papieżowi. 

Pierwszy polski biskup na-

zywał się Jordan. Polańskiemu 

księciu udało się utworzyć bi-

skupstwo w Poznaniu o kilka lat 

wcześniej, niż jego teściowi, 

księciu Bolesławowo Srogiemu 

w Czechach, w Pradze. Praw-

dopodobnie pomogła tu Miesz-

kowi protekcja i znajomości 

siostry księżnej Dobrawy, 

księżniczki Mlady-Marii, bene-

dyktynki, która przebywała w 

klasztorze w Rzymie i znała pa-

pieża Jana XIII. Jak widać pro-

tekcje i znajomości były zawsze 

potrzebne.  

Halina Świderska  

 

Drogi Czytelniku, jeżeli chciałbyś podzielić się swoją twórczością na łamach naszej gazetki, to serdecznie za-

praszamy. W tym numerze swoją twórczością dzielą się: Ola Kaczmarczyk oraz Halina Świderska.
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Halina Świderska 

Chusta Weroniki 
Rozdział VIII 

Tym razem niewiele brakowało, aby Klaudia nie 

zemdlała ze zdumienia. Mistrz z Nazaretu wymienił 

wszystkie jej imiona. Skąd je znał? Przypomniała so-

bie, że już na pierwszym z Nim spotkaniu przy wiel-

kim głazie powiedział, że da jej kiedyś nowe imię, 

przez które będzie sławna. Co to wszystko znaczy? 

Nie mogła tego pojąć. Czyż Jezus jest synem Boga 

Żydów? W to Klaudia była gotowa uwierzyć. Przecież 

bez Bożej Mocy nie mógłby czynić cudów, uzdrawiać 

i wskrzeszać umarłych. Ale On również nazywając 

siebie Synem Bożym i Synem Człowieczym opowia-

da bardzo dziwne rzeczy – że będzie zabity, umrze, a 

po trzech dniach zmartwychwstanie po swej śmierci. 

I w to już Klaudia nie mogła uwierzyć. Jej umysł 

i wiedza o świecie wpojona jej przez wychowawcę, 

starego Greka, buntowały się przeciw temu. 

Tymczasem znów zabrzmiał dźwięczny głos 

Aleksandra, recytujący przy harfie psalm chwalący 

wielkość Boga Stwórcy i Wielkość Człowieka: „Panie 

Nasz i Boże jak przedziwne jest Twoje imię po 

wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł na nie-

biosa, sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt od-

dają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom. Aby 

poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe 

niebo, dzieło Twych palców: księżyc i gwiazdy, któ-

reś Ty utwierdził. Czym jest człowiek, że o nim pa-

miętasz, czym syn człowieczy że się nim zajmujesz? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, 

chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą 

nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod jego 

stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto polne stada, 

ptactwo powietrzne oraz ryby morskie i wszystko, co 

szlaki mórz przemierza. O Panie Nasz Panie! Jak 

przedziwne jest Twe imię po wszystkiej ziemi”.  

Na wspomnienie w psalmie o ustach dzieci i nie-

mowląt sławiących Boga, Klaudia rozpłakała się. Zo-

baczyła w wyobraźni swoje zmarłe dziecko, swojego 

małego synka Marka. Jeśli Bóg Żydów jest jedynym 

prawdziwym Bogiem – jak twierdzi Zuzanna – i opie-

kunem wszystkich ludzi, to dlaczego pozwolił umrzeć 

mojemu dziecku? – rozmyślała cicho płacząc. Tym-

czasem Aleksander zaczął recytować następny psalm. 

W czasie recytacji cały czas patrzył na płaczącą Klau-

dię. „Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu 

Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana «Ucieczko 

moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam», bo On 

sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego 

słowa. Okryje cię Swymi piórami i schronisz się pod 

Jego skrzydła”. Tu Klaudia zaczęła jeszcze bardziej 

płakać. Aleksander, gdy skończył recytację, podszedł 

do niej i spytał: 

 – Co Ci jest Bereniko, dlaczego płaczesz ?  

A ona w rozpaczy powtarzała: 

 – Biada mi, biada, nieszczęśliwej matce, dlacze-

go Bóg nie pozwolił, by usta mojego dziecka oddawa-

ły mu chwałę?  

W pierwszej chwili nie zwróciła uwagi, że ktoś 

stoi przy niej i mówi do niej. Dopiero gdy otarła łzy, 

uświadomiła sobie, że to, co mówiła w rozpaczy przy 

Aleksandrze, nie mówiła ani po grecku (przecież po-

dawała się za córkę Greka) ani po aramejsku, tylko w 

swoim ojczystym języku – po łacinie. Wiedziała, że 

Aleksander zna biegle łacinę i że usłyszał, co mówiła. 

A więc niechcący zdradziła temu człowiekowi dwie 

swoje tajemnice – że jest Rzymianką i że miała dziec-

ko, które zmarło. Co z tego wyniknie dla mnie?, pyta-

ła siebie. Jednocześnie, choć nie potrafiła powiedzieć, 

skąd się to brało, była przekonana, że Aleksander ni-

komu nie zdradzi jej tajemnicy i jej nie skrzywdzi. 

Na twarzy Aleksandra odbiło się najpierw wielkie 

zdziwienie, a potem współczucie i smutek. Przyniósł 

jej koszyczek słodkich fig mówiąc: 

 – Nie płacz już Bereniko, Bóg ojców naszych 

okaże Ci Swoje Miłosierdzie – powiedział ze współ-

czuciem.  

Klaudia wypatrywała Zuzanny, która siedziała 

pod wielkim krzewem gorczycy, zajęta bardzo roz-

mową o miłosierdziu z Marią z Magdali i Rufusem. 

Klaudia wiedziała już, co dzieje się między Zuzanną i 

Rufusem, powiedziały jej o tym wzajemne spojrzenia 

młodych pełne miłości, i cieszyła się z tego. Przygotu-

ję bogaty posag dla Zuzanny, aby nie mówiono, że 

Rufus pojął za żonę dziewczynę bez majątku , która 

kiedyś wraz z ojcem została wykluczona ze społecz-

ności żydowskiej. Jak Zuzanna będzie bogata, ludzie 

zapomną o przeszłości. Chyba Szymon z Cyreny zgo-

dzi się na to małżeństwo syna – rozmyślała patrząc w 

kierunku młodych. Nie zwróciła uwagi, że Aleksander 

jak oczarowany ciągle patrzy na nią z czułością i za-
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chwytem… . 

Nagle do winnicy wbiegł młody człowiek. Pod-

biegł do Jezusa i zawołał: 

– Panie! Przysłała mnie tu do Ciebie dostojna 

Marta, prosiła abyś szybko przybył do Betanii, bo 

Twój przyjaciel Łazarz ciężko zachorował! 

Jezus poznał w nim sługę z domu Łazarza. Ku 

zdumieniu wszystkich powiedział: 

– Powiedz dostojnej Marcie, że za trzy dni przy-

będę do nich. Nie martwcie się, bo ta choroba jest na 

większą chwałę Bożą.  

Tu zwrócił się w stronę, gdzie siedziały kobiety, i 

zapytał: 

- Które z Was zechcą pójść ze mną do Betanii, by 

pomóc w posługiwaniu Marcie i Marii?  

Klaudia oderwana pytaniem Mistrza od swoich 

rozmyślań o Zuzannie i Rufusie odpowiedziała jako 

pierwsza: 

- Mistrzu, moja matka była Żydówką, chętnie Ci 

usłużę! 

Oprócz Klaudii gotowe były pójść z Mistrzem do 

Betanii Maryja, Matka Jego, Maria z Magdali, matka 

Jakuba i Jana, i Zuzanna. Jezus podszedł do Klaudii.  

- Dziękuje Ci, Klaudio, ale żeby mi usługiwać, 

nie musisz ciągle kłamać. 

- Panie, jeśli Ty jesteś Synem Bożym, to wiesz, 

kim naprawdę jestem, i rozumiesz, dlaczego muszę się 

ukrywać, jeśli chcę być przy Tobie i słuchać Twoich 

nauk. Inaczej wszyscy Twoi przyjaciele wyrzuciliby 

mnie stąd, a niektórzy może chcieliby mnie nawet 

ukamieniować, przecież wiem, że dla Was my, Rzy-

mianie, jesteśmy okupantami. 

- Klaudio – Jezus drugi raz wymówił jej imię – 

dla nas wystarczy, że przyprowadziła cię do nas Zu-

zanna, że jesteś jej przyjaciółką. I nie lękaj się, włos z 

głowy Ci nie spadnie, czuwa nad tobą Mój Ojciec.  

- Zuzannę kocham, jakby była moją siostrą. 

Spójrz, Panie, jak tam z Rufusem cieszą się sobą. 

Gdyby Szymon sprzeciwiał się temu małżeństwu, 

proszę Cię, wstaw się za nimi. Oboje będą bardzo 

szczęśliwi i będą razem gospodarować w winnicach. 

Wstaw się za nimi, a ja bogato wyposażę Zuzannę, 

wtedy ludzie zapomną, że kiedyś usunęli ją i jej ojca z 

waszej społeczności. Szymon z Cyreny nie będzie 

wstydził się takiej synowej. Panie, uważam również, 

że należy im ułatwiać bycie ze sobą. 

- Niewiasto, uczynię, jak zechcesz . 

Do Jezusa podeszła Jego Matka, a do Klaudii 

zbliżyła się Zuzanna. 

- Pani! Jak ty będziesz usługiwać z kobietami w 

Betanii, przecież Ty tego nie potrafisz, nigdy tego nie 

robiłaś, ani w domu twojego ojca, ani w domu twoje-

go męża. 

- Nie bój się o mnie, Zuzanno, to prawda, że nig-

dy nikomu nie usługiwałam, ale Mistrzowi z Nazaretu 

chcę i będę usługiwać. Dam sobie radę. Obserwowa-

łam pracę służby. Poza tym jestem silna i zdrowa, 

mogę nawet stanąć przy żarnach. 

- Pani zadziwiasz mnie… 

-Wiesz, Zuzanno, bo ja już chyba wierzę, że On 

jest Synem Bożym. Mówiłaś mi, że dla was, Żydów, 

podawanie się za Syna Bożego jest bluźnierstwem, a 

mnie, Rzymiance, jest dużo łatwiej w to uwierzyć, że 

Jezus jest Synem Bożym. Przecież nasz Jowisz też 

często zsyłał swoich synów z Olimpu na Ziemię. 

Spotkanie w winnicy zakończyło się. Zapadł 

zmierzch. Szli drogą ku Jerozolimie. Przy pożegnaniu 

Aleksander długo trzymał swoją dłoń w dłoni Klaudii. 

Było już zupełnie ciemno, więc Klaudia nie mogła 

widzieć spojrzenia jego ogromnych czarnych oczu, 

jakim na nią patrzył. 

- Bereniko! Zuzanno! Bądźcie zdrowe! Do zoba-

czenia na następnym spotkaniu z naszym Mistrzem w 

winnicy u mojego ojca. Ojciec wysyła mnie w na-

szych sprawach majątkowych do Antiochii. Nie bę-

dzie mnie w Betanii. Żegnajcie! - powiedział Alek-

sander.  

Po przejściu kilkudziesięciu metrów zobaczyły 

pod wielką sykomorą wysokie postacie trzech męż-

czyzn, którzy byli bardzo zajęci rozmową. Poznały 

Szymona z Betsaidy, Jakuba i Jana, synów Zebede-

usza. Jan trzymał w dłoniach oliwny kaganek. Klaudia 

rozpoznała basowy głos Szymona z Betsaidy. 

- Nigdy nie zapomnę tego widoku tam, na górze. 

Jego twarz była jaśniejsza, niż słońce, otoczona świa-

tłością, a szata tak biała, że żaden na świecie mistrz od 

wybielania tkanin nie mógłby osiągnąć takiej bieli. 

- I był z nim Mojżesz i Eliasz. A głos, który 

wszyscy trzej słyszeliśmy, mówił: „To jest Mój Syn 

Umiłowany, Jego słuchajcie”. Wszystkim trzem nam 

nie mogło się to przywidzieć i przysłyszeć jednocze-

śnie – rozważał Jakub. 

- Ale on zabronił nam o tym mówić, dokąd nie 

zmartwychwstanie – dodał Jan. 

- Co to znaczy zmartwychwstać? – usłyszały 

znów głos Szymona z Betsaidy. 
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Przeszły dalej, minęły rozmawiających męż-

czyzn. 

- I znów to zmartwychwstanie! Właściwie co to 

znaczy, zmartwychwstać? – zastanawiała się Klaudia . 

- Ja nie mogę uwierzyć w to, by człowiek, który 

raz umrze, mógł ożyć. Atomy, z których było zbudo-

wane jego ciało, wróciły przecież w obieg przyrody, i 

nikt nie jest wstanie pozbierać ich z powrotem, ufor-

mować z nich ciało człowieka i przywrócić życie 

zmarłemu. Nie, nie, nie! nie wierzę w to, żeby czło-

wiek po śmierci mógł zmartwychwstać, ale wierzę, że 

Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym.            C.D.N. 

 

Przypisy do rozdziału XVIII 

Żarna – przed wynalezieniem młyna mielono 

ziarno na mąkę, używając dwóch kamieni z uchwy-

tem. Wykonywały tę pracę kobiety. 

Olimp –w mitologii greckiej, siedziba bogów 

greckich, w tym najważniejszego Zeusa (w mitologii 

rzymskiej Jowisza), ponadto jest to najwyższy masyw 

górski w Grecji. Najwyższy szczyt tego masywu to 

Mitikas – 2918 m n.p.m. 

Sykomora – rozłożyste drzewo zwane figą mor-

wową, rośnie na ciepłych, nizinnych obszarach Ziemi 

Świętej   

Halina Świderska 

Jeszcze o wiośnie 
– piszą Ludwik Przała oraz Aniela Pecel  

Ludwik:  

Jak idzie wiosna, to znak, że powoli kończy się wiosna. Wiosna jest jedną z czterech pór roku. 

Wiosną jest dłuższy dzień. Zaczynają kwitnąć drzewa, zieleni się trawa, robi się kolorowo. Słychać, 

jak ptaki śpiewają. Jest cieplej. Częściej świeci słońce. Wszystko się budzi do życia i ja też. 

Aniela: 

Wiosna to kolejna pora roku. Wiosną jest cieplej. Świeci słoneczko. Kwitną drzewa, kwiaty np. tu-

lipany. Na polu jest kolorowo. Trawa robi się zielona. Tulipany kwitną na czerwono, żółto. Bociany 

przylatują z ciepłych krajów. Wiosną można częściej wychodzić na pole. Można spacerować, jeździć 

na rowerze. Wiosną w moim sercu robi się radośniej. 

 

POLANICA-ZDRÓJ 

Polanica-Zdrój to miasto uzdrowiskowe, 
gdzie można leczyć się i odpocząć. Leży 
na Dolnym Śląsku, w powiecie kłodzkim. 
Ciekawe miejsca w Polanicy to: 
- Park Zdrojowy  
- Dom zdrojowy – pijalnia wód mineral-
nych, gdzie można też spacerować  
- Teatr zdrojowy – połączony jest on z pi-
jalnią wód i salą, gdzie można oglądać 
różne przedstawienia  
- Dawny dwór Jezuitów  
- Murowany dworzec kolejowy z 1890. 
W Polanicy-Zdroju są liczne sanatoria. 

Jurek Wołowiec 
 

POBYT W ŻYWCU 

Dwa przystanki od stacji kolejowej w Żywcu 

jest jezioro żywieckie. Woda czyta, źródlana, 

można wypożyczyć tam łódkę, rower wodny, 

jachty i popływać sobie.  

W Żywcu jest też bardzo ładny park. W tym 

parku można spacerować i pobiegać. 

W Żywcu jest też hala sportowa, odbywają się 

tam różne zawody. 

Teofil Korzeniowski 

CIEKAWE MIEJSCA, które warto zobaczyć 
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Frykadelki 

zapiekane z serem 
propozycja Joli Tondus  

Skład: 75 dag ziemniaków,40 dag białej kapusty, 1 czerstwa bułeczka, 20 dag marchewki, 6 łyżek 

octu winnego, 1 łyżeczka cukru, pieprz, 1 cebula, 1 jajko, sól, 40 dag mieszanego mielonego mięsa, 1 

łyżeczka koncentratu pomidorowego, 7-8 łyżek oleju, 10 dag bryndzy, 2 gałązki tymianku, papryczki 

peperoni i natka pietruszki.  

Przygotowanie: 

Ziemniaki obrać, gotować 15 min, w posolonej wodzie. Odcedzić, przestudzić, przekroić na pół. Bułkę 

namoczyć. Liście kapusty grubo poszatkować. Marchew obrać, grubo zetrzeć i wymieszać z kapustą. 

Ocet zagotować. Przyprawić solą, pieprzem i cukrem. Zalać nim rozdrobnione warzywa. 

Cebulę obrać, posiekać, wymieszać z mielonym mięsem. Dodać odciśniętą bułkę, jajko i koncentrat 

pomidorowy. Przyprawić na pikantnie pieprzem i solą. Dobrze wyrobić. Uformować 8 owalnych ko-

tletów, lekko je spłaszczyć. Na patelni rozgrzać 2 łyżki oleju i podsmażyć. Kłaść kotlety, smażyć 8 

min., obracając. Na drugiej patelni rozgrzać 2 łyżki oleju i podsmażyć na nich połówki ziemniaków. 

Oprószyć pieprzem.  

Frykadelki ułożyć na blasze. Posypać pokruszoną bryndzą i posiekanym tymiankiem. Wstawić do roz-

grzanego piekarnika, ustawionego na funkcję grillowanie. Wcześniej przygotowaną sałatkę polać resz-

tą oleju i wymieszać i ewentualnie przyprawić . Podawać z ziemniaczkami do frykadelków. Gotowe 

danie udekorować papryczkami peperoni i natką pietruszki.  

 

Warunkiem rozwiązania pytań konkursowych jest uważne przeczytanie aktualnego numeru ga-

zetki. Odpowiedzi prosimy złożyć w dyżurce głównej DPS (pokój 423) do dnia 15. 07.2016 r. 

Spośród autorów prawidłowych rozwiązań wylosujemy 3 nagrody główne oraz nagrody pocie-

szenia. 

 

OTO PYTANIA: 

1. Kto wymyślił samochód marki Ford? 

2. Gdzie będą odbywać się Światowe Dni Młodzieży? 

3. Podaj imię i nazwisko autora książki „Św. Józefa Bakhita – duma afrykańskiego kościoła”. 

4. Jak inaczej bywa nazywana puma? 

5. Co to jest Olimp? 

6. Jak można zapobiegać bólom głowy – podaj min. 2 sposoby. 

7. Co to jest sykomora? 
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