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Kochani Czytelnicy,
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
życzy Zespół Redakcyjny
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Kochani Nasi Czytelnicy,
bardzo dziękujemy Wam za kolejny rok z
Nami…
Cieszymy się, że czytacie naszą gazetkę,
Dziękujemy za każde dobre słowo
dotyczące Naszego małego dzieła!
Na ten zbliżający się Nowy Rok 2018
pragniemy życzyć Wam:
Wszystkiego Najlepszego - od Gosi Chominiec
Zdrowia - od Marysi Wałach
Dużo szczęścia - od Ludwika Przały
Pomyślności - od Krzysia Palecznego
Wygranej w totolotka
- od Michała Zesławskiego
Dużo wspaniałości - od Joli Tondus
Obfitych podarków - od Teresy Kukuczki
Dużo uśmiechu na co dzień
- od Jurka Wołowca
Dobrego samopoczucia - od Anieli Pecel
Aby Wam się dobrze wiodło - od Oli Wieczorek
Dużo śniegu i szczęśliwego Nowego Roku
- od Miecia Kozioła
Wielu Łask Bożych - od Beaty Kaczmarskiej
oraz dużo, dużo miłości - od Kornelii Monka
Zespół Redakcyjny
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IMIENINY I URODZINY
Imieniny obchodzą:
W październiku:

W grudniu:

Teresa Kukuczka
Roman Balcar

Barbara Chrapkowicz
Barbara Pilch
Aleksandra Wieczorek

Urodziny obchodzą:
W październiku:

Katarzyna Pazdur
Danuta Tabor

W listopadzie:

Rafał Mirocha
Stanisława Pytel

W grudniu:

Maria Kłaptocz
Jacek Paszek
Mieczysława Rak

Życzenia Szczere dla Wszystkich Solenizantów
Dużo zdrowia,
pomyślności
i wygranej w Totolotka
Przygotowali Teresa Kukuczka i Michał Zesławski
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AKTUALNOŚCI
O TYM, CO BĘDZIE I O TYM, CO BYŁO,
CZYLI
AKTUALNOŚCI GRUDNIOWE
I WSPOMNIENIE WYDARZEŃ
Z PAŹDZIERNIKA I LISTOPADA 2017
Październik 2017
10 października - wyjście do Biblioteki na „Spotkanie z książką”
19 października – prażone na pożegnanie lata
24 października – otwarcie wystawy fotograficznej Bogusia Kuźmy
25 października – przegląd zespołów teatralnych DPS-ów w Wadowicach

Listopad 2017
3 listopada - Msza św. wypominkowa za zmarłych mieszkańców i pracowników DPS-ów w
Wadowicach
6 listopada - przygotowanie wystawy prac mieszkańców DPS-ów, Biblioteka w Wadowicach
7 listopada - otwarcie wystawy prac mieszkańców DPS-ów, Biblioteka w Wadowicach
13 listopada – zawody sportowe organizowane przez szkolne Koło Wolontariackie z Technikum w Zatorze
22 listopada - wyjazd na zabawę andrzejkową do Witanowic
30 listopada - warsztaty „Przepis na choinkę”, organizowane w naszym Domu w ramach
projektu pt. TRADYCJA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI przez Muzeum – Nadwiślański Park
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Grudzień 2017
Warsztaty w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze
6 grudnia - spotkanie ze św. Mikołajem
12 grudnia - warsztaty plastyczne w naszym Domu organizowane przez Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum w Zatorze
Jasełka w wykonaniu Grupy Choreoterapii
Wspólne dekorowanie Domu, ubieranie choinek
24-26 grudnia - wspólne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia
29 grudnia - podsumowanie wydarzeń minionego roku
Informacje zebrał Ludwik Przała
na podstawie planu przygotowanego przez Zespół Terapii Zajęciowej
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WYDARZENIA
Wycieczka do Wrocławia
RELACJE UCZESTNIKÓW
Kornelia Monka: Byliśmy we Wrocławiu. Spotkałam tam ryby. Były one w afrykarium. Widziałam tam żółwie. Spodobała mi się ryba
płaszczka i hipopotam. Widziałam tam pingwiny. W zoo długo spacerowaliśmy. Mogliśmy w
zoo zobaczyć małpy, lamy, strusie, niedźwiedzie,
zebry, żyrafy. Zapamiętałam też zwierzęta z bardzo długimi rogami. Drugiego dnia byliśmy na
rynku we Wrocławiu. Wycieczka sprawiła mi
przyjemność. Towarzystwo innych było bardzo
dobre. Bardzo podobał mi się hotel, w którym
nocowaliśmy.
Małgosia Chominiec: Byłam na wycieczce we
Wrocławiu, w którym zwiedzaliśmy zoo. W
afrykarium podobały mi się kolorowe ryby i
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m.in. pływały tam płaszczki. Z afrykarium poszliśmy dalej. Podobały mi się różne zwierzęta
jak rysie, lamy, strusie, osły, barany, kozy, żyrafy, zebry, małpki itp. Robiliśmy zdjęcia. Po zwiedzeniu zoo podjechaliśmy pod hotel, w którym
nocowaliśmy jedną noc. Po zakwaterowaniu się
w pokoju i odpoczynku poszliśmy na obiadokolację. Na obiadokolację była zupa przecierana
pomidorowa, a na drugie kotlet, ziemniaczki, buraczki i surówka. Równocześnie były urodziny
pani Jadzi. Po modlitwie poszliśmy do pokoju.
Moją opiekunką na wycieczce była Terenia. Po
kąpieli pod prysznicem oglądaliśmy telewizor i
poszliśmy spać. Na drugi dzień, a był to piątek,
było pakowanie rzeczy. Po spakowaniu rzeczy
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poszliśmy na śniadanie. Przy śniadaniu były
urodziny p. Pawła. Każdy składał mu życzenia i
śpiewaliśmy mu „Sto lat”. Po oddaniu pilotów i
kluczy do pokoi pojechaliśmy do wrocławskiego
rynku, gdzie ksiądz powiedział, że możemy się
rozchodzić, ale w grupach. Poszliśmy na zakupy,
robiliśmy zdjęcia. W tym dniu na rynku były
koncerty z okazji święta Seniora.
Jola Tondus: W ZOO podobały mi się foki. Pamiętam też żółwie i krokodyle. Byliśmy też w
afrykarium. Było tam dużo kolorowych ryb.
Drugiego dnia wycieczki poszliśmy na rynek
miasta Wrocław. Byliśmy na zakupach. Na tej
wycieczce było fajnie.
Michał Zesławski: Byliśmy na wycieczce we
Wrocławiu. Pamiętam ZOO i afrykarium. W
afrykarium były różne ryby, latały też tam ptaki.
Zapamiętałem też różne rośliny, które rosły w
dżungli. Spacerowaliśmy po ZOO. Pamiętam
niedźwiedzie i żyrafy. Chciałem też zobaczyć
słonie, lecz wtedy, kiedy byliśmy w miejscu
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gdzie słonie mieszkały – okazało się, że mają one
dwugodzinną przerwę i śpią. Drugiego dnia wycieczki pojechaliśmy do wrocławskiego rynku
gdzie m.in. oglądaliśmy występy muzyczne.
Ludwik Przała: Jak myślę o wycieczce to wzruszam się, bo było tak dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się, bo chodziliśmy w małych grupach. Była
bardzo dobra opieka. Ja miałem opiekunkę Jadzię-, która miała tylko mnie pod opieką. To było
bardzo dobre, ja czułem się bardzo dobrze. We
Wrocławiu zobaczyłem ZOO, które było duże.
Byliśmy też w takim domu, gdzie były ryby –
małe, duże. Było tam bardzo gorąco aż musiałem
ściągnąć kurtkę i podwinąć rękawy. We Wrocławiu, drugiego dnia wycieczki byliśmy na spacerze po wrocławskim rynku. Na wycieczce podczas śniadania było pięknie – wtedy składaliśmy
życzenia urodzinowe panu Pawłowi a podczas
kolacji pierwszego dnia wycieczki składaliśmy
też życzenia urodzinowe pani Jadzi.

6

Jesień 2017

TO MY

Dożynki w Zebrzydowicach
wspomina Małgosia Chominiec

Na dożynki jechaliśmy busem. Było nas
sześć osób. Podjechaliśmy na parking pod
kościół. Był to kościół pod wezwaniem Archanioła Michała. Z obydwu stron kościoła
siedzieli na koniach rycerze, czyli ludzie
przebrani w różne stroje z dawnej epoki.
Między innymi byli trzej muszkieterowie. W
kościele było dużo ludzi. Ten kościół jest
wybudowany na górce. Było dużo ludzi na
uroczystości dożynkowej. Po zakończeniu
mszy wsiedliśmy do busa i podjechaliśmy
pod zamek. W zamku był wyświetlany film
o Kalwarii Zebrzydowskiej. Naprzeciw zamku była scena, na której jedna pani zapowiadała program imprezy. Myśmy siedzieli pod
namiotami. Na stołach były ogórki kiszone,
ciasteczka i woda mineralna. Po przemówieWindows User
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niu tej pani wystąpili przedstawiciele powiatu i powitali zgromadzonych gości. Nastąpił
potem przegląd różnych zespołów ludowych. Po przeglądzie różnych zespołów ludowych ta pani, która witała nas rozdawała
różne balony do zabaw tanecznych. Panowie
strażacy usuwali ławki i stoły z podłogi, na
których były tańce. Równocześnie na zamku
odbywało się wyświetlanie filmu o Kalwarii
Zebrzydowskiej. Po tańcach i odpoczynku
przy dobrym jedzeniu (m.in. pierogi, ciasto,
kawa) po drugiej stronie drogi odbywała się
inscenizacja bitwy pod Wiedniem. Po zakończeniu przedstawienia można było sobie
zrobić zdjęcie z koniem. Na zakończenie tej
imprezy organizatorzy rozdawali małe paczuszki ze słodyczami.
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Wizyta Księdza Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego w naszym Domu
… relacjonują Kornelia Monka, Jurek Wołowiec oraz Ludwik Przała
W piątek 29 września w
Naszym Domu odwiedził nas
ksiądz arcybiskup Marek
Jędraszewski – wspomina
Kornelia. Wręczyłam mu
podarek od nas wszystkich,
zrobiony przez nas na terapii
zajęciowej.
Arcybiskup
rozmawiał
z
nami.
Pobłogosławił nas. Ksiądz
Arcybiskup odwiedził cały
nasz Dom, także pacjentów i

pracowników ZOL. Pytał o
różne sprawy, przytulał do
serca.

Ksiądz Arcybiskup – dodaje
Jurek – przywitał się ze
wszystkimi. Podał mi rękę.
Zrobił znak Krzyża na czole

i dał mi obrazek. Dobrze czułem się
podczas tej wizyty.

Dla mnie – wspomina Ludwik – było to ważne spotkanie. Arcybiskupa
wszyscy witaliśmy. Zapamiętałem,
że ksiądz arcybiskup każdemu podał rękę. Bardzo lubię takie spotkania.
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Spotkanie z Mikołajem
wspomina Beata Kaczmarska

6 grudnia odwiedził nas Mikołaj. Jak Mikołaj do nas
przyszedł, to wszyscy razem
śpiewaliśmy piosenkę na
powitanie o Mikołaju. Pani
Terenia grała na gitarze. Mikołaj miał przygotowane dla
siebie miejsce, na którym
usiadł. Potem przywitał się
ze wszystkimi. Mikołaj przyszedł do nas w towarzystwie
aniołków. Aniołki śpiewały,

podawały Mikołajowi prezenty dla nas przygotowane. Mikołaj każdego z nas
prosił do siebie, aby wręczyć paczkę. W paczce były
różne pyszne rzeczy m.in.
pierniki, delicje, cukierki,
czekolada, herbata, kawa.
Kto chciał, mógł podać Mikołajowi rękę lub zrobić so-

bie z Mikołajem pamiątkowe
zdjęcie. Zdjęcia na spotkaniu z
Mikołajem robił Boguś, Kornelia,
Michał i pan Marian. Bardzo
chcieliśmy, aby Mikołaj został z
nami na dłużej, lecz powiedział
nam, że nie może dłużej zostać,
bo musi iść do innych ludzi z
prezentami. Było to spotkanie
bardzo radosne.
Windows User
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Boże Narodzenie w twoich myślach
– oto, co mówią Mieszkańcy

Kornelia Monka: Boże Narodzenie kojarzy mi się z Wigilią, łamaniem się opłatkiem, choinką, prezentami, życzeniami, z Pasterką, z Mikołajem, kolędami i szopką
Iwona Harazińska: Boże Narodzenie kojarzy mi się z Mikołajem, który rozdaje prezenty
Aleksandra Wieczorek: Święta dla mnie wiążą się z choinką, prezentami, opłatkiem i Wigilią oraz
Pasterką. Z okresem świątecznym kojarzy mi się też kolęda, czyli odwiedziny księdza
Teofil Korzeniowski: Boże Narodzenie to duże święto. Jest raz w roku. Jest choinka, a wcześniej Mikołaj. Jak myślę o świętach, to przypominają mi się dawne wydarzenia z domu rodzinnego. Dobre
chwile, przyjemne. Wspólne kolędowanie. Pamiętam Pasterkę w Klasztorze w Kalwarii. Lubiłem
chodzić na pasterkę.
Krzysztof Paleczny: Boże Narodzenie kojarzy mi się z zimą, z Pasterką, którą oglądam w TV.
Marysia Wałach: W Boże Narodzenie są wzruszenia, tęsknota za bliskimi, którzy poumierali, czyli
rodzicami i bratem. W święta śpiewamy kolędy.
Ludwik Przała: W Boże Narodzenie płaczę, wzruszam się. Święta kojarzą mi się z Wigilią i Pasterką.
23 grudnia, dzień przed Wigilią myślę, jaki był dla mnie ten mijający rok.
Jola Tondus: Boże Narodzenie kojarzy mi się z potrawami wigilijnymi, czyli z barszczem czerwonym, rybą i pysznym ciastem.
Beata Kaczmarska: Święta te kojarzą mi się z choinką ubraną w domu, łamiemy się opłatkiem z mamą i p. Jackiem, potem siadamy do stołu i czekamy na gości, oglądamy TV. Wzruszam się za bratem,
że chcę go widzieć. W domu też pomagam w przygotowaniu Wigilii. Jak zaświeci pierwsza gwiazdka, to pojawiają się prezenty pod choinką. Wtedy jest radość.
Małgosia Chominiec: Dla mnie święta Bożego Narodzenia wiążą się z Panem Jezusem, opłatkiem,
choinką, kolędowaniem i prezentami.
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Teresa Kukuczka: Boże Narodzenie dla mnie to choinka, łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.
Boguś Kuźma: Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się narodzeniem Pana Jezusa, ze św. Józefem, z
Maryją i dzieciątkiem Jezus. Jak myślę o tych świętach to przypomina mi się szopka, łamanie się
opłatkiem, choinka i prezenty.
Michał Zesławski: Święta te kojarzą mi się z kolędowaniem i ze sprzedażą choinek.
Gienia Leja: Te święta to wigilia, święto św. Szczepana. Boże Narodzenie kojarzy mi się też z choinką, rybą i łamaniem się opłatkiem
Aniela Pecel: Boże Narodzenie to święto. Wtedy łamiemy się opłatkiem w wigilię. Jest też choinka.
TO MY

Święty Mikołaj za granicą
W Wielkiej Brytanii święty Mikołaj to staruszek z siwą brodą. Najmłodsi piszą do niego listy, które
wrzucają do kominków, aby z dymem poleciały do nieba.
W Belgii każdy dom odwiedzany jest przez Mikołaja dwa razy. 4 grudnia sprawdza zachowanie
dzieci, a po dwóch dniach przynosi prezenty lub rózgi.
W Danii zamiast świętego Mikołaja jest Julemanden. Przyjeżdża w towarzystwie elfów, saniami zaprzężonymi w renifery. Dla elfów dzieci przygotowują mleko i pudding.
We Francji prezenty roznosi Pere Noel. Towarzyszy mu Pere Fouettard, który wie, jak przez cały rok
zachowywało się każde dziecko i doradza, jaki prezent powinno dostać.
przygotował Mieczysław Kozioł
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Święta za granicą
Być może trudno to sobie nam wyobrazić,
ale Boże Narodzenie poza granicami naszego
kraju wygląda zupełnie inaczej.
W Wielkiej Brytanii na świątecznym stole
indyk nadziewany kasztanami albo mieszanką
orzechów sos borówkowy lub żurawinowy. Do
tego podaje się pieczone kartofle, brukselkę,
kiełbaski zawijane z boczkiem i sos mięsny. Bożonarodzeniowym przysmakiem jest także zupa
z żółwia albo zamiennie zupa z ostryg, na deser
jada się pudding, najczęściej na bazie brandy. W
Wielkiej Brytanii nie ma wigilii, święta rozpoczynają się 25 grudnia.
Dla odmiany w Niemczech w święta jada się
pieczoną kiełbasę z kiszoną kapustą i pieczeń z
gęsi. Na sole znajdziemy w tym czasie także karpia oraz bardzo popularne ciasto bożonarodzeniowe.
Francuskie święta to, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, indyk z kasztanami, a poza tym
owoce morza i ryby. Francuzi w święta jedzą
także pasztet z gęsich wątróbek oraz słynną roladę w kształcie drewna. Do kolacji podaje się
wino.
Natomiast w Grecji na świątecznym stole
nie może zabraknąć christopsomo, czyli chleba
Chrystusa.
W Japonii Boże Narodzenie obchodzone jest
w oderwaniu od całej tradycji religijnej i z tego
powodu bardziej przypomina nasze walentynki.
Boże Narodzenie nie jest dniem wolnym od pracy, ale okazją, by wybrać się z rodziną do restauracji. Najczęściej świętują je zakochane pary, a
święto to w Kraju Kwitnącej Wiśni ma wymiar
bardzo komercyjny.
Natomiast w Finlandii nie ma świąt bez...
wizyty w saunie. Dopiero po takiej kąpieli podaje się wigilijną kolację, podczas której jada się
pieczoną szynkę, zapiekankę z marchewki oraz
sałatkę z czerwonych buraków.
Wiele świątecznych potraw na Ukrainie nie
różni się od tych serwowanych w Polsce – np.
barszcz czy ryba. Jednak w odróżnieniu od nas
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na Ukrainie przygotowuje się na święta także kutię, czyli potrawę z pszenicy, ziaren maku, miodu, bakalii, czasem z dodatkiem mleka lub śmietany.
Jak nietrudno zauważyć w wielu krajach, w
odróżnieniu od Polski, je się podczas Wigilii
mięso. Tak jest także na Węgrzech, gdzie na stole
króluje gulasz szegedyński (składa się z dziczyzny, słoniny i kapusty, z dodatkiem wytrawnego
wina śmietany). Do tego zupa rybna, a na deser
strucla z makiem. Podaje się tu także ciasto z
makiem, które symbolizuje miłość.
U naszych sąsiadów, w Czechach nie ma
świąt bez suszonych owoców, zwłaszcza jabłek.
W Czechach święta wyglądają jak u nas: kolacja
wigilijna rozpoczyna się od opłatka, podczas kolacji je się zupę grzybową i karpia.
W niektórych regionach Słowacji (np. w
okolicach Bratysławy) zamiast zupy grzybowej
podaje się kapuśniak.
Natomiast Hiszpanie opłatek zastąpili chałwą, a podstawowym daniem uczynili pieczoną
rybę oraz świąteczne ciasto.
Włoskie święta są bardzo słodkie – tutaj
podstawą są ciasta, a do tego nugat, migdały i
różne odmiany orzechów.
Słodki akcent znajdziemy także na stole w
Portugalii, a to za sprawą rabadanas – to podawane na gorąco grzanki, posypane cynamonem i
cukrem. Ale na tym nie kończą się świąteczne
przysmaki. Niezbędnym elementem są także ryby, podawane w bardzo różny sposób.
A jak wyglądają święta w Skandynawii? W
Szwecji i Norwegii jada się iutfisk (lutefisk), za
sprawą konsystencji zwany, „mydlaną rybą’’. Jak
się ją przygotowuje? To proces dość długi, rozpoczynający się suszeniem na wietrze dorsza,
którego następnie moczy się w wodzie i poddaje
ługowaniu węglanem potasu. Następnie mięso
gotuje się na parze lub piecze w folii. Na
szwedzkim stole znajdziemy także wieprzowe
galaretki, chleb, a na deser piernik.
przygotował Mieczysław Kozioł
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SPOTKANIA
Wywiad z p. Katarzyną Węda - zatorską fryzjerką,
właścicielką Studia Visage
Stasia Zborowska
Stasia Zborowska: Chciałabym poprosić Panią o wywiad, który będzie publikowany w naszej gazetce „To My”wydawanej w naszym Domu.
Katarzyna Węda: Proszę bardzo.
Stasia Zborowska: Co trzeba zrobić
żeby zostać fryzjerem?
Katarzyna Węda: Żeby zostać fryzjerem, po pierwsze trzeba lubić ten zawód, poczuć tę pasję i powołanie, a po
drugie trzeba skończyć szkołę zawodową i później się dokształcać i pracować w zawodzie.
Stasia Zborowska: Czy praktyka jest
też ważna?
Katarzyna Węda: Praktyka jest bardzo
ważna, trzeba uczęszczać na praktykę,
trzeba ćwiczyć manualnie. Jest też dużo pojęć profesjonalnych, chemicznych, tak, że ważna jest zarówno wiedza praktyczna i teoretyczna.
Stasia Zborowska: Co oprócz obcina-

nia włosów robi fryzjer?
Katarzyna Węda: Oprócz obcinania włosów fryzjer wykonuje koloryzację. Czeszemy fryzury wieczorowe, modelujemy
włosy, myjemy włosy przed wykonaniem konkretnego zabiegu i oczywiście
musimy sprzątać po sobie, bo to też jest
bardzo ważne - zachowanie higieny w
miejscu pracy.
Stasia Zborowska: Co to jest balayage?
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Katarzyna Węda: Balayage to koloryzacja włosów.
W koloryzacji balayage
wykonujemy, co najmniej
dwa kolory. Dobór kolorów polega na tym, że
powinna być gra świateł,
że ma się mienić włos w
różnych barwach np. teraz jest jesień i obserwujemy, że na drzewach są
liście
ciemnobrązowe,
złote, żółte. Tak samo
możemy wykonać koloryzację na włosach. Na
tym polega balayage, że
mają się kolory w sobie
przenikać.
Stasia Zborowska: Czym się różni zatem balayage od pasemek?
Katarzyna Węda: Przy pasemkach nakładamy jeden kolor a w balayage możemy użyć 2 lub 3 kolory i
one mają być zbliżone kolorystycznie. Były kiedyś takie trendy, że te kolory różniły się drastycznie –
białe pasma i czarna podstawa. Teraz te kolory są bardziej zbliżone do natury. Mają być łagodne refleksy jak np. w sombre czy flamboyage. Tę kolorystykę możemy dobrać do twarzy, do długości włosów, czy bazowego koloru włosów.
Stasia Zborowska: Chciałabym zapytać, czego oprócz nożyczek używa fryzjer w swojej pracy?
Katarzyna Węda: Oprócz nożyczek, mamy do dyspozycji maszynki do strzyżenia, bardzo dużo
grzebieni, szczotki do modelowania. Mamy także aparaty, które pomagają w pracy, czyli saunę,
klimazon, aparat stojący (jako suszarka), lokówki, prostownice.
Stasia Zborowska: Jak w domu można pielęgnować włosy?
Katarzyna Węda: W domu pielęgnujemy włosy poprzez ich mycie i nakładanie różnych odżywek i
masek. Szampon dobieramy do rodzaju włosów, czyli kiedy mamy farbowane włosy, to używamy
szamponu do farbowanych, kiedy mamy naturalne włosy, to potrzebny jest szampon do włosów
naturalnych. Myjemy włosy zawsze dwa razy. Pierwsze mycie na zasadzie zapieniamy szampon i
spłukujemy od razu, bez masażu i nakładamy ponownie szampon, i dopiero wykonujemy
prawidłowe mycie, które powinno trwać ok 3 min.. Następnie spłukujemy szampon i później
nakładamy odżywkę lub maskę w zależności, czego nasze włosy potrzebują. Odżywkę trzymamy na
włosach ok 3 min i spłukujemy, maskę nakładamy co najmniej na 15-20 min, zakładamy czepek i
potem spłukujemy.
Stasia Zborowska: Trochę pracy z tym jest …
Katarzyna Węda: Tak, ale żeby włosy pięknie wyglądały, trzeba o nie zadbać, tak samo np. jak o
twarz – nakładając krem.
Stasia Zborowska: Jak często powinno się używać odżywkę, a jak często maskę?
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Katarzyna Węda: Odżywkę
nakładamy po każdym umyciu.
W zależności od potrzeby są
odżywki do spłukiwania albo
dwufazowe, których już nie
spłukujemy, zostawiamy na
włosach
i
później
już
stylizujemy. Maskę natomiast,
w zależności jaka potrzeba,
nakładamy raz lub dwa razy w
tygodniu.
Mamy
maski
nawilżające,
odbudowujące,
regenerujące. W tej chwili
mamy bardzo dużą gamę
kosmetyków, co kto woli.
Nawet w nutach zapachowych
można sobie dogodzić – jedni wolą słodkie zapachy, inni orientalne. Te zapachy mają tez działanie
relaksujące.
TO MY

Stasia Zborowska: Jakie fryzury są teraz modne?
Katarzyna Węda: W tej chwili prym wiodą fryzury krótkie z różnymi przejaśnieniami, grą świateł
oraz fryzury dłuższe - włosy także z przejaśnieniami w rodzaju sombre, ombre, flamboyage.
Stasia Zborowska: Flamboyage – co to jest?
Katarzyna Węda: Flamboyage i koloryzacja 4 D. Używamy do koloryzacji co najmniej 2 kolorów od
nasady ciemniejszy po coraz jaśniejszy i refleksy przechodzą od nasady po same końce. 30% to włosy
jasne, reszta naturalne. Efekt widoczny raczej na włosach dłuższych.
Stasia Zborowska: Te wszystkie informacje od pani są bardzo ciekawe i ważne. Serdecznie dziękuję
za wywiad i dobre serce.

WARTO CZYTAĆ I PRZECZYTAĆ…
pisze Małgosia Chominiec
Tym razem polecam książkę pt. „Logoludek i
mnóstwo trudnych słówek”. Autorem tej
książki jest Karol Kozłowski. Książka ta opowiada o wydarzeniach z życia wziętych, które
są przeplatane różnymi trudnymi słowami. W
książce tej są zawarte różne wiersze, które opisują też piękno mowy polskiej. Po przeczytaniu
tej książki możemy dowiedzieć się o istnieniu
różnych trudnych słów i poznać ich znaczenie.
Autor książki Karol Kozłowski zachęca czytelnika do sięgnięcia po tę książkę takimi słowami:
„Niechaj się Polak tego dowie, najwięcej Polski
jest w polskiej mowie. Że ta książeczka jest zbyt
gruba, niech cię to nie denerwuje. Zawsze mo-
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żesz sobie wybrać to, co Cię interesuje.”
Drodzy Czytelnicy jeszcze jedna książkowa
propozycja dla Was. Chcę polecić Wam także
książkę pt. „Na scenie życia. Opowiadania nie
tylko dla dorosłych”. Autorką książki jest Elżbieta Polak. Książka ta opisuje różne problemy,
które przeżywają różni ludzie. Najbardziej podobało mi się opowiadanie pt. „Budowanie na
piasku”. Potrzebującym ludziom w opowiadaniach w tej książce pomagają wróbel, gołąb,
dzieci, krawiec, który zasadził w ogródku nasiona, gdzie wyrosły piękne kwiaty i postawił
tam ławeczkę, na której odpoczywał. Książka ta
pokazuje jak ważne jest pomaganie sobie nawzajem. Pamiętajcie. Warto czytać!
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Z natchnienia serca

TO MY

Inny wiersz do rozważenia proponuje M. Kozioł:

Siostra Elżbieta–dominikanka,

„Uśmiechnij się”

Wiersz, który zachwycił Małgosię Chominiec:

Maria Przybylska,

„Biała Niedziela”
Miłosierdzie bywa, jak gdy we śnie
z ciemniej topieli Dłoń wyciągnie wielka
ostrze flaneli dotykiem serce
śniegiem w nim ciepłym spadnie
ciszą miękką…
Miłosierdzie w oczach Bożej Matki
przed którą matka strwożona klęczy
nad gorączką dziecka nachylona
i choć w górze jeszcze słupek rtęci
pod Jej wzrokiem ona już spokojna…
Miłosierdzie też w Blasku Skrzydlatym
gdy więziennych dni szarość rozjaśni
Świetlistego Wiatru podmuch lekki …
Miłosierdzie w spiętrzonych obłokach
I w zieleni niskie blisko ziemi
Miłosierdzie w Nim - On słabych kocha
I za naszym tęskni zawierzeniem

Gdy się uśmiechasz słońca blask
rozjaśnia Twoją twarz.
W szarzyznę życia złotą nić
uśmiechem swoim tkasz.
Za uśmiech każdy kocha Cię
a więc: uśmiechnij się.
Ceń sobie wielce życia trud,
przekuwaj go w ofiarę.
Pamiętaj zawsze, że Twój krzyż
dobrany jest na miarę.
I że Bóg bardzo kocha Cię,
a więc: uśmiechnij się!
Tyle okazji niesie dzień,
pereł w nim skrytych tyle.
Ile w nim bólu, ile łzy
na każdą życia chwilę,
tylko korzystać, dziecię chciej
I radość w duszy zawsze miej.
Miłością otocz wszystkich w krąg,
swój ból zachowaj sobie.
To jest twój skarb,
niech o nim nikt
z ust Twoich nie dowie się.
Więc czy Ci dobrze, czy Ci źle,
pogodną bądź, uśmiechnij się.
A gdy się zdarzy, ze Ci ktoś
Ból zada w samo serce.
Pomnij, że Pan Twój i Twój Bóg
był także w poniewierce.
Umiej wyjść naprzód, podać dłoń.
Od cienia gniewu, chroń się, chroń,
jak słońce wciąż promienie śle,
tak Ty uśmiechaj się.
Gródek – 14.II.1962

Ważne słowa bł. Edmunda Bojanowskiego…
… proponuje do rozważenia Małgosia Chominiec

„Jeśli staniesz się towarzyszką cierpienia Chrystusa, chwały także towarzystwa dostąpisz”.
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Przysłowia… co one oznaczają i jaką mądrość ze
sobą niosą?
przypomina Małgosia Chominiec
„Nie chwal dnia przed zachodem słońca”
Przyłowie to przestrzega nas, abyśmy za wcześnie nie cieszyli się z sukcesu. Ze świętowaniem należy
poczekać do finału wydarzeń. W razie porażki nie zawiedziemy się.
„Złość piękności szkodzi”
Jak się złościmy, robimy grymasy, a wiadomo, że od intensywnej pracy mięśni twarzy robią się
zmarszczki.. a zatem złość piękności szkodzi!

Twórczość Leszka Syguły
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Prezentujemy kolejne prace Leszka, który, jako osoba niesłysząca miewa
trudności w wyrażaniu swoich emocji przy pomocy języka. Natomiast to, co
przeżywa, odzwierciedla wspaniale w formie graficznej. Jesteśmy przekonani,
że warto prezentować szerszemu gronu odbiorców prace, w których wyraża się
mieszkaniec naszego Domu…
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ZWIERZĘTA
pisze Boguś Kuźma

Leniwiec
Leniwiec
ma
małą
głowę,
którą
może
obracać o 270 stopni.
Nazwa pasuje do niego
doskonale,
ponieważ
większość
czasu
przesypia. Nawet kiedy
jest przebudzony, jego
życie toczy się w
zwolnionym tempie. Po
drzewach porusza się
bardzo wolno a jeszcze wolniej na ziemi. Nawet jego trawienie jest spowolnione potrzebuje czasem
tygodnia by strawić swój posiłek. Najczęściej można go spotkać zwisającego z gałęzi głową w dół.
Leniwiec ma hakowate długie pazury, które umożliwiają mu mocne zaczepienie się na gałęziach.
Schodzi z drzewa tylko raz na 8 do 10 dni wyłącznie dla załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych.
Jest tak doskonale przystosowany do życia w pozycji wiszącej, że jego sierść rośnie w przeciwnym
kierunku to znaczy od brzucha w stronę grzbietu. Sierść leniwca ma dziwny zielonkawy odcień,
który bardzo skutecznie maskuje go wśród drzew. Kolor ten nadają sierści maleńkie glony
rozwijające się w futrze zwierzęcia.

Kapucynka
Kapucynka jest małą, smukłą
małpką z gęstym, puszystym
ogonem. Ma płaski nos z
wielkimi,
wąsko
rozstawionymi nozdrzami.
Wśród drzew kapucynka
porusza
się
niezwykle
zręcznie i łatwo zaczepia się
o gałęzie dzięki dużemu,
przeciwstawnemu kciukowi
długim palcom i ogonowi.
Mimo, że żyje głównie na
drzewach czasami można ją
zobaczyć na ziemi a nawet zdarza się jej
zapuszczać na całkiem otwarty teren. Można ją
spotkać zarówno w lasach, na plantacjach, jak i
na drzewach w pobliżu domów. Żyje w grupach
liczących do 20 osobników. Kapucynkę łatwo
oswoić, swoją inteligencją nie ustępuje
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szympansowi. Jest ciekawska ma zręczne dłonie i
jest niezmordowanym degustatorem, który nie
przestaje próbować wszelkiego rodzaju roślin i
owoców, żeby stwierdzić ich przydatność do
jedzenia.
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Mandryl
Mandryl należy do małp wąskonosych
zamieszkujących lasy zachodniej Afryki. Tak jak
inne małpy posiada znakomity wzrok słuch i
węch. Nocuje na drzewach, ale żyje i zdobywa
pożywienie w dzień na ziemi. Samiec mandryla
dzięki swojej wielkiej głowie i mocnej sylwetce
robi ogromne wrażenie. Rozpoznać go można
przede wszystkim po głębokich niebieskich
zgrubieniach na wydłużonym pysku, którego
środek jest jaskrawo czerwony, jego zad jest
również kolorowy, poczynając od purpury do
niebieskiego. U samicy barwy są znacznie
ciemniejsze. Mandryl żyje w stadzie i kolory te
służą mu również do porozumiewania się ze
współziomkami. Na przykład, kiedy odsłania
swoje jaskrawe dziąsła należy mieć się na
baczności. I przeciwnie, kiedy prezentuje kolory
swojego zadu, jest to gest podporządkowania się.
Opracowano w oparciu o:
Encyklopedyczny Atlas Zwierząt
Tłumaczenie z języka Francuskiego: Elżbieta Kiernicka
Adaptacja i konsultacja merytoryczna: Grzegorz Wójcik

Barbus czarny
pisze Michał Zesławski
Kontynuując temat moich akwarystycznych zainteresowań chcę dziś
przybliżyć wam, Czytelnicy, kolejną rybkę, którą
można
hodować
w
akwarium. Chcę dziś
opowiedzieć Wam o rybce, która nazywa się barbus czarny. Jest to bardzo
zwinna i energiczna rybka. Charakteryzuje się
doskonałym
apetytem.
Gdy tylko rzuci się pokarm do akwarium, to
najszybciej ze wszystkich
rybek zjawia się barbus. I
pewnie dlatego tak szybko pływa, że dobrze je.
Wiadomości pochodzą z książki: „Tęcza w akwarium”, autor Wiktor Dackiewicz
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SAMOCHODY

SEAT

pisze Krzysztof Paleczny

Seat to samochód osobowy,
który był produkowany
przez hiszpańskie przedsiębiorstwo samochodowe założone w 1950 roku.
Obecnie
przedsiębiorstwo jest własnością
niemieckiego koncernu motoryzacyjnego Volkswagen AG. Seaty to ładne samochody. Obecnie produkowane są seaty
Alhambra, Ateca, Ibiza, León, Mii, Toledo. Seat Leon np. ciekawie się nazywa i ładnie wygląda. Jest
wyposażony w poduszki powietrzne, system bezpieczeństwa ABS, elektrycznie sterowane szyby i
wygodne fotele.

DAEWOO LANOS SEDAN
Daewoo Lanos sedan to samochód
osobowy produkowany przez południowokoreański
koncern Daewoo w
latach 1997−2002,
od 30 września 1997
do 3 października
2008 roku przez Fabrykę Samochodów
Osobowych oraz od
grudnia 2004 roku
przez samochodową fabrykę z Ukrainy.
Daewoo Lanos sedan to samochód o długości 4237 mm, szerokości 1678 mm, wysokość 1432 mm, ciężar samochodu to
1011-1177 kg, pojemność zbiornika paliwa to 48 l. Samochód ten pomieści 5 osób.
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MODA
pisze Ola Wieczorek

Czytelnicy, słów kilka o tym, co modne
w sezonie jesień/zima 2017/2018. Zatem nadal modne są kurtki puchowe,
które zostały okrzyknięte zeszłej zimy
najmodniejszymi kurtkami. Hitem tego
sezonu jest też kożuch, który absolutnie modna kobieta czy modny mężczyzna musi mieć. Nakrycie głowy polecane przez stylistów na ten czas to
kaszkiety i futrzane czapki. Nasze nogi
powinny być odziane w modne w tym
sezonie botki oraz wysokie kozaki.
Zimowy czas modowo obfitował będzie w suknie haftami rodem z Podhala. Nadal modne są aksamity w kolorze złotej musztardy. Inne modne kolory na ten sezon to czerwony a także
czekoladowy brąz oraz srebrny. W
tych kolorach modne są zarówno
ubrania damskie i męskie. Niech każdy jednak wybiera to, w czym czuje
się najlepiej.
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SPORT
Grzegorz Lato
przygotował Jurek Wołowiec
Grzegorz Lato to sportowiec, grał w piłkę nożną.
Pamiętam, że często wygrywał mecze ze swoją drużyną. Grając w meczach był na pozycji napastnika
oraz pomocnika. Trzy razy piłkarz ten ze swoją drużyną uczestniczył w finałach Mistrzostw Świata w
1974 w RFN i Berlinie Zachodnim, w 1978 w Argentynie oraz w 1982 w Hiszpanii. Na mistrzostwach
Świata w 1974 w RFN został Królem Strzelców tzn.
zdobył najwięcej goli ze wszystkich zawodników.
Grzegorz Lato to także trener i polityk. W latach
2008- 2012 był prezesem Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Był także senatorem.

Paweł Fajdek
przygotował Teofil Korzeniowski
Paweł Fajdek to lekkoatleta rzuca młotem. Dobry zawodnik, ale na olimpiadzie
w Rio de Janeiro w 2016 spalił podejścia i nie zakwalifikował się do finałów. Jak
pamiętam przed tą olimpiadą dobrze mu szło tj. osiągał
dobre wyniki i nikt nie spodziewał się, że tak słabo mu
pójdzie już na olimpiadzie.
Przeżywałem jego porażkę,
ale w niedługim czasie na
Mistrzostwach Świata w
Londynie w 2017 zdobył złoty medal. Zdobył także Mistrzostwo Świata w 2013 w Moskwie oraz w 2015 w Pekinie. Na Mistrzostwach Europy w Zurychu w
2014 zdobył srebrny medal a w 2016 w Amsterdamie złoty. Jako bardzo młody zawodnik brał udział
w młodzieżowych mistrzostwach Europy i Igrzyskach Frankońskich oraz licznych uniwersjadach. Jako 24 – letni zawodnik zdobył mistrzostwo świata i tym samych zapisał się w historii tej dyscypliny
jako najmłodszy złoty medalista. Paweł Fajdek urodził się 04.06.1989 R w Świebodzicach. Był zawodnikiem klubów sportowych Zielony Dąb – Żarów oraz Agros- Zamość. Interesuję się tym zawodnikiem, ponieważ miał dobre wyniki.
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ZNANI LUDZIE
Magda

Gessler

pisze Anonimowy Dziennikarz
Magdalena Gessler to polska restauratorka i
znana
osobowość
telewizyjna.
Jest
właścicielką kilku restauracji, jurorką
polskiej edycji Master Chef. Pisarka i
felietonistka. Urodziła się 10 lipca 1953 r w
Komorowie. Swoje dzieciństwo spędziła w
Sofii w Bułgarii oraz na Kubie ze względu
na działalność zawodową jej ojca. Mieszkała
także w Madrycie gdzie ukończyła malarstwo w
Akademii Sztuk Pięknych.
W czerwcu 2005 ukazała się jej książka „Kuchnia
moja pasja”. W październiku 2007 „Kocham
gotować – Magdy Gessler przepis na życie”.
Od 12 czerwca 2010 Magdalena Gessler pisze
felietony kulinarne w tygodniku „Wprost”, a od
5 marca 2012 w tygodniku Newsweek.
Od 6 marca 2010 jest prowadzącą program TVN
„Kuchenne rewolucje”, w którym próbuje
ratować restauracje z problemami.
W listopadzie 2012 ukazała się książka z jej
przepisami „Kuchenne Rewolucje. Przepisy
Magdy Gessler". Od 2 września 2012 roku jest
jurorką polskiej edycji programu Master Chef.

TATRY

Pani Gessler w 2011 otrzymała statuetkę Wiktora
w kategorii „Największe odkrycie telewizyjne. W
2012 została nagrodzona w plebiscycie
Telekamery 2012 w kategorii „Osobowość
telewizyjna” a w 2013 otrzymała statuetkę
Plejada Top Ten 2013 w kategorii „Zawsze na
szczycie”.
Lubię oglądać program „Kuchenne rewolucje”program kulinarny, który prowadzi pani Magda
Gessler. Pani Magda pomaga ludziom, którzy
prowadzą restauracje w utrzymaniu dalszej ich
działalności. Pani Gessler poprawia także sposób
gotowania, potrafi naprawić np. spaloną zupę
czy bigos. Wiele bym dała, aby spróbować jej
potraw. Dla mnie pani Magda Gessler to ciekawa
osobowość i cudowna kucharka.
przygotował Boguś Kuźma

Malownicze a zarazem groźne krajobrazy skalnego gniazda Tatr - strzeliste turnie, urwiste zbocza,
przepaściste doliny, urokliwe stawy, tajemnicze jaskinie, jak również szansa usłyszenia pomruku
niedźwiedzia czy wypatrzenia śmigającej po grani kozicy sprawiają, że nie brakuje tu turystów, a w
sezonie zjeżdżają się ich tłumy. Łańcuch tatrzański szczególne wrażenie wywiera od strony Podhala,
krainy zamieszkałej przez górali. Całe Tatry zajmują około 785 km2, z czego po polskiej stronie leży
zaledwie 175 km2, większość znajduje się
na terytorium Słowacji. W skład polskiej
części wchodzą Tatry Zachodnie i
fragment Tatr Wysokich, dzielących się na
Tatry Wysokie i Tatry Bielskie. Te ostatnie
w całości należą do Słowacji. Najwyższym
szczytem polskich Tatr są Rysy [2499 m
n.p.m.]. Kulminacją całych Tatr jest leżący
w słowackiej części Gerlach [2665 m
n.p.m.]. Najwyższym masywem w całości
położonym w Polsce jest Kozi Wierch
[2291 m n.p.m.].
Informacje pochodzą z książki: „Polska. Góry” pod
redakcją Marka Szokalskiego
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ŚWIĘCI
12 października – św. Edwin, król
Germańskie to imię w całości można interpretować etymologicznie jako „przyjaciel dziedzicznej posiadłości’’. Obok imienia męskiego
Edwin występuje również imię żeńskie Edwina.
Hagiografia zna tylko jednego świętego o
tym imieniu, króla Northumbrii. O latach młodzieńczych Świętego wiemy mało. Spędził je na
wygnaniu. Po odzyskaniu tronu musiał nieustannie ze sąsiadami walczyć, by królestwo
utrzymać. W owym bowiem czasie Anglia była
podzielona na szereg królestw i księstw (dzisiejsze hrabstwa są ich śladem), które zawzięcie się
zwalczały, by poszerzyć swoje granice.
Pozycję św. Edwina umacniał sojusz z królem Kentu, św. Etelbertem. Przyjaźń obu władców utrwalił ślub córki Etelberta, św. Etelburgi,
ze św. Edwinem. Pod wpływem św. Etelberta i
jego córki, św. Etelburgi, przyjął też św. Edwin z
rąk św. Paulina chrzest święty w roku 627. Był to

więc drugi w kolejności król posiadłości w Anglii, który przyjął chrzest święty.
Jak widzieliśmy w żywocie św. Paulina, św.
Edwin z całym zapałem neofity zabrał się do pozyskania wszystkich swoich poddanych dla
Chrystusa. Nie tylko udzielił św. Paulinowi pełnego poparcia, ale sprowadzał misjonarzy, wystawiał kościoły i skłonił panów królestwa, by
poszli w jego ślady.
Tak piękne dzieło zniszczyli pogańscy sąsiedzi, Walijczycy, którzy najechali na królestwo
Northumbrii i je zajęli. W decydującej bitwie z
wrogiem o wiele liczniejszym, zginął św. Edwin.
Potomność uznała go za męczennika w
obronie wiary. Ciało jego złożono w opactwie w
Whitby a jego doroczną pamiątkę wyznaczono
na 12 października. Tę datę utrzymało nowe
Martyrologium Rzymskie.

23 listopada – św. Kolumban Młodszy, opat
Łacińskie to imię wywodzi się od słowa
columba – gołębica. Znamy czterech świętych o
tym imieniu. Nasz Święty jest wśród nich
najgłośniejszy. Jest on również, obok św. Patryka,
najgłośniejszą postacią Irlandii.
Przyszedł na świat w Leinster, w Irlandii, ok.
roku 540. Legenda głosi, że przed urodzeniem
syna matka miała sen, że z jej łona wychodzi
słońce, które miało oświecić całą ziemię.
Jako młodzieniec św. Kolumban wstąpił do
klasztoru w Cluain-Inis. Potem udał się do
klasztoru w Bangor, który założył św. Komgall
ok. 559 roku. Klasztor ten słynął na całą Irlandię
ze surowości oraz z obserwancji. I właśnie tę
reformę postanowił Święty przeszczepić na inne
także obszary. Dlatego jako opat tegoż klasztoru
wyznaczył na swoje miejsce godnego następcę, a
sam wziął ze sobą 12 mnichów i udał się z nimi
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do Francji (590).
Pozyskawszy życzliwość króla Burgundii,
św. Guntrama, założył tu trzy klasztory: w
Annegray, we Fontaines i najgłośniejszy z nich w
Luxeuil. Zasłyszawszy o słynnym opactwie w
Lerins, założonym przez św. Honorata (ok. roku
410), udał się tam, by przypatrzeć się życiu
tamtejszych mnichów.
Na podstawie reformy w Bankor, reguły w
Lerins i własnego doświadczenia ułożył św.
Kolumban własną regułę w 10 rozdziałach.
Nakazy jej streszczały się na codziennej pracy,
czytaniu duchownym, modlitwie i pokucie.
W królestwie św. Guntrama św. Kolumban
działał 20 lat i przyczynił się znacznie do
ożywienia życia religijnego w Burgundii. Wpadł
jednak Święty w zatarg z miejscowymi
biskupami na tle jurysdykcji oraz z konkubiną
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króla Teodoryka (po św. Guntramie), Brunhildą.
Skazano go więc na banicję.
Święty udał się do Szwajcarii, gdzie zostawił
swojego ucznia, św. Galla, który założył słynne
opactwo St. Gallen, sam podążył do Włoch,
gdzie w odległości 30 km od miasta Piacenza w
Bobbio założył nowe opactwo pw. św. Piotra.
Opactwo tak się niebawem rozrosło, że we wieku
VII liczyło 150 mnichów. Przez długi czas
promieniowało na całą Italię Północną, jak Monte
Cassino na Italię Południową.
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Tu także Święty zmarł 23 listopada 615 roku
we wieku ok. 75 lat. Bobbio czci dotąd św.
Kolumbana jako swojego głównego patrona. Jego
relikwie znajdują się w pięknym sarkofagu, w
krypcie bazyliki jemu poświęconej. Relikwia jego
głowy jest przechowywana w srebrnym
relikwiarzu, w miejscowym muzeum. Tam też
przez wiele lat można było oglądać drewniany
talerz Świętego i nóż, którym kroił chleb. W
samej Italii św. Kolumban Młodszy jest patronem
diecezji Bobbio i 40 parafii.

23 grudnia – św. Serwulus, wyznawca
Tylko dwóch świętych znamy pod tym
imieniem. O naszym Świętym pisze papież św.
Grzegorz I Wielki aż dwa razy: w swoich
Dialogach oraz w homilii na uroczystość św.
Piotra Apostoła. Oto jego słowa:
,,W tym portyku, który jest przy drodze
wiodącej do kościoła Bł. Klemensa, przebywał
pewien Serwulus, któregoście wszyscy dobrze
znali, jak i ja – ubogi w środki pomocy, ale
bogaty w zasługi. Od początku swojej choroby aż
do końca leżał sparaliżowany. Opiekowała się
nim jego matka i brat. Jałmużnę, jaką
otrzymywał, rozdawał biednym za ich
pośrednictwem. Nie umiał czytać, ale miał przy
sobie Pismo święte i prosił kapłanów, którzy go
odwiedzali, aby mu je czytali. Dlatego też,
chociaż jak wspomniałem, nie umiał czytać, tak
doskonale zapamiętał jego treść, że dniem i nocą
wyśpiewywał Bogu hymny pochwalne (…).
Kiedy zaś był już bliski śmierci, o jedno tylko
prosił pielgrzymów, aby z nim razem śpiewali
Psalmy ku czci Pana. Przy samej jednak śmierci
swojej prosił, aby zamilkli w śpiewie, mówiąc do
otoczenia: Czy nie słyszycie hymnów, jakie
śpiewają w niebie? W taki to sposób dusza jego
została wzięta ze strzępów tego ciała’’.
Przy śmierci Świętego był obecny osobisty
sekretarz papieża i on te szczegóły przekazał.
Szkoda jednak, że św. Grzegorz nie podał ani
daty jego śmierci, ani też miejsca, gdzie go
pochowano.
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Martyrologium Adona (zm. 875) umieszcza
dzień jego święta 23 grudnia. Wiemy zaś, że był
powszechny zwyczaj, że w pierwotnym
chrześcijaństwie obchodzono zawsze uroczyście
rocznicę zgonu jako dzień narodzin świętego dla
nieba. Być może, że Adonowi był znany dzień
śmierci św. Serwulusa. Ponieważ św. Grzegorz
wspomina, że Serwulus był przynoszony
codziennie i zbierał jałmużnę dla biedniejszych
od siebie przy drodze do kościoła Św. Klemensa,
nie jest wykluczone, że w tym kościele spoczęły
też jego śmiertelne szczątki.
Jeszcze w roku 1575 w tymże kościele w
jednej z kaplic można było oglądać freski
przedstawiające żywot św. Serwulusa. Kardynał
Tomasz Ferrari otrzymał pozwolenie od papieża
Klemensa XI dla dominikanów, którzy mają
opiekę nad kościołem Św. Klemensa na
obchodzenie wspomnienia św. Serwulusa 23
grudnia.
Warto przypomnieć tę postać. Bowiem nie
życie pustelnicze ani pokutnicze, nie praca
apostolska, nawet nie męczeństwo wzniosło św.
Serwulusa do chwały ołtarzy, ale heroicznie
znoszona choroba, kalectwo paraliżu. Święty z
tak wielkiego zła umiał dla zbawienia duszy
wydobyć dobro, jak ewangeliczny Łazarz (Łk
16,19-31).
przygotował Mieczysław Kozioł
na podstawie książki:
ks. Wincenty Zaleski SDB –
„Święci na każdy dzień”
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Halina Świderska

Chusta Weroniki
Rozdział XIII
Poncjusz Piłat siedział nadal w pretorium,
opróżniał kolejne puchary wina i rozmyślał o
Galilejczyku.
„Niech Go sądzi Herod: w ten sposób
pozbyłem się kłopotu. Celowo dałem małą
eskortę z Gajuszem Severem jako dowódcą. On
ma miękkie serce, może pozwoli Galilejczykowi
uciec z eskorty, a i zwolennicy tego Jezusa, jak
pisała mi moja Kornelia, są podobno mało liczni
wśród Żydów i mogą Go odbić, czego Mu
serdecznie życzę”.
I Piłat roześmiał się opróżniając następny
puchar wina.
„Dobrego psikusa zrobiłbym w ten sposób
tym zadufanym w sobie arcykapłanom
żydowskim. I moja żona byłaby z tego bardzo
zadowolona”.
Po chwili dał się słyszeć tumult, hałas,
krzyki.
- Na krzyż z Nim! Ukrzyżuj Go! Precz ze
zwodzicielem i bluźniercą z Galilei!
Do pretorium szybko wszedł dowódca
pretorianów Gajusz Sever.
- Dostojny prokuratorze Judei, Herod z
powrotem odsyła Ci skazańca. Był do niego
bardzo dobrze usposobiony, ale ten Galilejczyk
nie chciał z nim rozmawiać. Cały czas milczał,
więc Herod zrobił sobie z niego żart i ubrał Go w
płaszcz z purpury tkany złotą nicią, jako króla
żydowskiego, i bez wyroku odesłał Go do ciebie,
panie.
Piłat tracił dobry humor.
- Oto jest cały ciężar władzy, Gajuszu
Severze; podejmowanie bardzo trudnych decyzji
- powiedział do dowódcy pretorianów.
Gajusz Sever wprowadził do Pretorium
skazańca, który dziwnie wyglądał w płaszczu z
purpury.
- No i co, Galilejczyku z Nazaretu? Dalej nie
chcesz ze mną rozmawiać? Ja nie znajduję w
Tobie winy i chcę Cię uwolnić.
- Prokuratorze Rzymski! Wszystko będzie
tak, jak zechce mój Ojciec – odezwał się Jezus i
zdjął płaszcz z purpury, złożył go starannie i
umieścił u stóp Piłata.
- Co widzę, już nie chcesz być królem?
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- Moje Królestwo nie jest z tego świata, a
stanie się to, co zechce mój Ojciec - odpowiedział
spokojnie Jezus.
Piłat tracił cierpliwość i powiedział z
gniewem:
- Nie, Nazarejczyku, z Tobą stanie się to, co
ja zechcę!!
Jezus milczał.
Piłat zwrócił się do Gajusza Severa:
- Na każde ich święto uwalniam im jednego
ich więźnia, a oprócz niego jest w areszcie
Barabasz, skazany za rozruchy i zabójstwa.
Spytam się ich, którego zechcą: abym im uwolnił
owego Barabasza czy króla żydowskiego.
I Piłat wyszedł przed pretorium i stanął na
schodach. Poniżej znajdował się wielki tłum
ludzi. Prokurator podniósł rękę i spytał tłumu:
- Którego więźnia mam dziś z racji Paschy
uwolnić wam – Barabasza czy Jezusa z
Nazaretu?
Tłum krzyczał:
- Barabasza! Barabasza!
Tylko kilkanaście głosów, wśród których
przeważały kobiece, wołało:
- Uwolnić Jezusa z Nazaretu! Uwolnić Jezusa
z Nazaretu!
Wśród nich była Zuzanna.
- Co mam zatem zrobić z Jezusem z
Nazaretu? - spytał Piłat tłumu.
Wtedy podniósł się wściekły ryk większości:
- Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!
- Przecież nic złego nie uczynił! - krzyknął
Piłat.
W odpowiedzi znów rozległ się ryk tłumu:
- Na krzyż z nim! Krew jego na nas i na
dzieci nasze.
Piłat zły wrócił do pretorium, gdzie Gajusz
Sever pilnował Jezusa i zwrócił się do Niego:
- Słyszysz, Królu Żydowski, co twój naród
chce z Tobą zrobić?
Ale Jezus milczał.
- Ja wiem, Jezusie z Nazaretu, że Ty jesteś
niewinny, a oni z zawiści wydali mi Ciebie. W
nich dyszy nienawiść do Ciebie i co ja mam
zrobić? Każdy przewód sądowy musi być
zakończony wyrokiem.
Ale Jezus nadal milczał.
Po chwili odezwał się szef pretorianów:
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- Prokuratorze, a może wystarczy im jak
skażesz tego Galilejczyka na ubiczowanie? Może
zmiękną im serca i przestaną domagać się kary
śmierci dla Niego?
- Gajuszu, mówią o Tobie, że jak na szefa
pretorianów masz za miękkie serce. Zresztą
doskonale
wiesz,
jak
wygląda
każdy
nieszczęśnik po karze chłosty, czyli biczowania.
Rada twoja jest dobra. Niech Króla Żydowskiego
ubiczują. Kara będzie wykonana, więc z punktu
widzenia prawa wszystko będzie w porządku a
po ubiczowaniu kazę Go puścić do swoich.
Gajusz Sever klasnął trzy razy w dłonie i
natychmiast pojawili się dwaj pretorianie. Ich
dowódca przekazał im wolę Piłata. Zabrali ze
sobą Jezusa i wyszli.
Piłat odetchnął z ulgą i sięgnął po następny
puchar wina, choć mu już dobrze szumiało w
głowie i twarz miał bardzo czerwoną.
***
Zuzanna wraz z Janem, umiłowanym
uczniem Mistrza z Nazaretu, Marią Magdaleną,
Marią Kleofasową, Marią Salome i matką Jana i
Jakuba, Marią Zebedeuszową, stała wśród tego
agresywnego w stosunku do Jezusa tłumu.
Wszyscy oni starali się podtrzymać Marię, Jego
Matkę, na duchu. Maryja stała w tłumie, a
przeczucie co do losów Jej Jedynaka miała
bardzo złe i była bliska utraty przytomności.
Zuzanna i Jan podtrzymywali Ją za ręce w
czasie, gdy wściekły tłum Żydów wrzeszczał,
aby uwolnić Barabasza, a Jezusa ukrzyżować.
Do przerażonej Zuzanny dotarło wreszcie,
że to jest możliwe.
„Co mam wtedy zrobić?” - pytała siebie „Widocznie prośba Klaudii niewiele znaczy dla
jej męża. Jeśliby Jezus został ukrzyżowany, to
odejdę od Klaudii. Nie mogłabym przy niej żyć.
Uwierzyłam, że Jezus jest Bogiem wszystkich
ludzi i muszę mu być wierna. Będę się
opiekować Jego Matką i żyć wśród Jego
przyjaciół”.
Rozważania Zuzanny przerwała Maria
Magdalena szepcząc jej do ucha:
- Zuzanno według mnie sprawy naszego
Mistrza źle stoją. Trzeba, aby Twoja przyjaciółka
Berenika jeszcze raz prosiła o pomoc żonę
prokuratora. Idź szybko do pałacu Piłata i
poproś Berenikę, by jeszcze raz prosiła za
Jezusem u jego żony. My będziemy się
opiekować Jego Matką.
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Zuzanna przyznała Magdalenie rację i,
pożegnawszy się z nimi, szybko pobiegła do
Klaudii.
Klaudia słyszała z miasta złowrogie okrzyki
Żydów żądające ukrzyżowania Jezusa. Ciągle
jednak ufała, że jej mąż nie skarze na śmierć
Jezusa i relację Zuzanny o tym, co robił tłum na
placu przed pretorium, przyjęła bardzo
spokojnie.
- Zuzanno, bądź spokojna, mój małżonek
zawsze dotąd dotrzymywał danego mi słowa,
prosiłam go, aby przysiągł mi na swoją miłość do
mnie, że Jezusa z Nazaretu nie skaże na śmierć. I
Poncjusz danego mi słowa dotrzyma, tego jestem
pewna.
Po tych słowach Klaudii Zuzanna uspokoiła
się trochę. Nie był to dzień jej służby przy żonie
prokuratora, więc poszła do swojej izby, uklękła i
zaczęła się modlić do Boga, Ojca Jezusa z
Nazaretu, aby ocalił od śmierci krzyżowej
swojego Syna. Modliła się mówiąc „Ojcze Nasz”
jak ich nauczył Jezus. Gdy skończyła modlitwę,
zaczęła zastanawiać się nad sobą. Jak mogło jej
przyjść do głowy, aby opuścić Klaudię, kobietę,
która była dla niej matką i której tak wiele
zawdzięcza? Przecież kochała ją jak matkę! Nie,
nigdy tego nie zrobi, nigdy nie opuści Klaudii, a
Jezus to zrozumie i będzie czuwał nad
wszystkimi. Położyła się na łożu i ze zmęczenia
zasnęła.
***
Piłat i Gajusz Sever czekali na powrót Jezusa
po wymierzonej Mu karze chłosty. Z tłumu
Żydów, zgromadzonego przed budynkiem
pretorium, ciągle pochodził zły pomruk. Tu i
ówdzie słychać było okrzyki „Na śmierć z
bluźniercą”.
Wreszcie pod eskortą pojawił się skazaniec
w płaszczu zrobionym z szarej szmaty i czymś
na głowie, co było kolczastą czapą z gałązek
cierni. Ciernie musiały bardzo ranić głowę
Jezusa, bo po twarzy i szyi spływały mu stróżki
krwi, która z przodu zalewała mu oczy. Piłat i
Gajusz Sever wyszli z pretorium, aby przyjrzeć
się skazańcowi.
„Trzeba nie mieć w sobie ani krzty ludzkich
uczuć, aby jeszcze żądać kary na tym człowieku”
– przemknęło przez głowę Piłata.
„Żal mi skazanego. Może ja nie nadaję się,
aby być pretorianinem” - pytał siebie w myśli
Gajusz Sever, - Ale muszę pozostać przy
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Poncjuszu Piłacie … muszę … oby tylko nikt z
otoczenia nie poznał mojej tajemnicy” - takie
rozważania dowódcy pretorianów przerywały
wściekłe okrzyki tłumu Żydów.
- Na krzyż z nim, ukrzyżuj go! Krew jego na
nas i na dzieci nasze!
Piłat, który uwolnił Barabasza, stanął przed
ostatnią próbą uwolnienia Jezusa z Nazaretu.
Liczył, że w tych sercach tłumu pojawi się litość
nad ubiczowanym człowiekiem w cierniowej
koronie na głowie. Ale jak dotąd słychać było
tylko wściekłe okrzyki tłumu żądające
ukrzyżowania Galilejczyka.
Piłat podprowadził skazańca na szczyt
schodów przed wejściem do pretorium. Podniósł
rękę do góry, aby się uciszyli, drugą wskazał na
Jezusa z Nazaretu. Krzyknął tubalnym głosem
- Oto Człowiek!
Odpowiedziały mu okrzyki pełne gniewu i
nienawiści pochodzące z tłumu:
- Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go!
„Nic nie wskóram. Muszę jeszcze coś
wymyślić. Nigdy nie skazałem człowieka
niewinnego. Poza tym obiecałem Kornelii, że na
Jezusa z Nazaretu nigdy nie podpiszę wyroku
śmierci” – gorączkowo myślał namiestnik Judei.
Nagle słychać było tętent końskich kopyt. Za
chwilę
jeden
z
pretorianów
oznajmił
prokuratorowi, że arcykapłani żydowscy Annasz
i Kajfasz chcą się z nim natychmiast widzieć,
przyjechali na sekretną rozmowę z Piłatem.
„Nawet im nie przeszkadza, że na ich Paschę
zabrudzą się i będą nieczyści przebywając w
domu poganina. Coś niesłychanego, to
zapowiada źle dla Galilejczyka” – myślał Piłat.
- Pozdrowienie tobie, namiestniku Judei –
odezwali się arcykapłani wchodząc do
pretorium.
- Witam Was, dostojni arcykapłani. Z czym
przychodzicie?
- Dostojny namiestniku Judei i prokuratorze
rzymski, przychodzimy żądać kary śmierci przez
ukrzyżowanie na bluźniercy, zwodzicielu tłumu
i buntowniku – powiedział Kajfasz.
- Ja nie znajduję w nim winy, a prawo
rzymskie nie zezwala karać niewinnych.
Owszem skazaniec mówi rzeczy dziwne, ale to
tylko świadczy o chorobie umysłowej. Prawo
rzymskie nie karze wariatów za ich wypowiedzi.
- Prokuratorze rzymski, ten Jezus tylko udaje
wariata miłującego wszystkich ludzi, ale
naprawdę to niebezpieczny buntownik. Chce
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tworzyć nowe królestwo Izraela. Namawiał ludzi
do niepłacenia podatków Rzymowi – powiedział
Annasz.
- Prokuratorze, to, o czym mówi Annasz
doniesiono
już
do
Rzymu
cezarowi
Tyberiuszowi. Wiesz, jak cezar Tyberiusz
postępuje z buntownikami w prowincjach
rzymskich i jak postępuje z urzędnikami,
przedstawicielami władzy rzymskiej, gdy
sprzyjają buntownikom. Tyberiusz już wie o
działalności Jezusa z Nazaretu i bardzo jest nią
zaniepokojony. Jeśli nie skażesz, prokuratorze
rzymski, owego złoczyńcy na ukrzyżowanie,
niełaska cesarska spadnie na ciebie i twoją
rodzinę, a dobrze wiesz, co to oznacza. Czy mam
ci przypominać, co spotyka kobiety z rodzin
rzymskich, które popadły w niełaskę cezara?
Zapomniałeś już Poncjuszu Piłacie, co spotkało
córki Sejana? – ciągnął Kajfasz, uważnie
obserwując twarz prokuratora, aby zobaczyć,
jakie wrażenie zrobiły na nim te wiadomości Pamiętaj też, dostojny prokuratorze, o wyspie
Capri, ulubionej wyspie cezara Tyberiusza, oboje
z dostojną Klaudią możecie z rozkazu cezara
Tyberiusza zażywać wieczystej kąpieli, a i ryby
będą miały uciechę, nie będą głodne - ciągnął
Kajfasz.
Na te słowa Piłata ogarnęła wściekłość. Oto
ci dwaj Żydzi, barbarzyńcy straszą i kpią sobie z
niego, namiestnika rzymskiego Judei, a on nic
nie może im odpowiedzieć. Dlaczego tak jest? I
Piłat pogrążył się w rozmyślaniach: Dlatego tak
jest, bo świat, w którym żyjemy stoi na głowie?
Jest zupełnie zwariowany, bo rządzą nim
wariaci. No bo kim jest cezar Tyberiusz?
Człowiekiem, którym rządzi jego własna matka,
który boi się wyrazić swoje zdanie, często ucieka
do okrucieństwa, gdy rozczarowuje się w
stosunku do kogoś. Który karze okrutną śmiercią
swoich przyjaciół, jeśli nie spełniają jego woli.
Przecież to, co mówią Ci Żydzi kpiąc sobie z
niego jest prawdą. Tyberiusz topi niechętnych
sobie w morzu wokół wyspy Capri, a jeśli to jest
prawda, że donieśli już cezarowi o jego
niepokorności w stosunku do rzymskiego
cezara? Kto wie, co jeszcze nagadali?. Piłata
przeszedł dreszcz, bo bardzo nie chciał być
karmą dla ryb.
„Tak naszym światem rządzą pomyleńcy,
których wszędzie pełno. Ot i tu dzisiaj miałem
do czynienia z wariatem, którego Żydzi chcą
skazać na ukrzyżowanie a ja chętnie
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powierzyłbym temu wariatowi rząd nad
światem, bo to człowiek sprawiedliwy”.
- Prokuratorze, przypomnij sobie, jaki jest los
kobiet z rodzin, które naraziły się cezarowi.
Pomyśl o córkach, żonach, siostrach, które
najpierw gwałcił Tyberiusz, a potem oddawał je
swoim wyzwoleńcom i niewolnikom. Pomyśl,
Piłacie z Pontu, że to może spotkać dostojną
Klaudię – bezlitośnie ciągnął Annasz.
Tego Piłat nie zdzierżył. On sam może stać
się pokarmem dla ryb, ale nigdy przenigdy
Tyberiusz nie posiądzie jego żony, za żadną
cenę. W wyobraźni zobaczył jak Tyberiusz
obejmuje ramiona jego żony, jego Klaudii, swymi
owłosionymi łapami.
„Nie!! Do tego nie dopuszczę nawet za cenę
wydania
wyroku
na
sprawiedliwego
Galilejczyka. Moja żona nie wpadnie w te

kosmate, obleśnie łapy Tyberiusza”.
Odezwał się wreszcie do arcykapłanów:
- Wyrok wam podpiszę. Róbcie z nim, co
chcecie, to nie moja rzecz.
Tu Piłat klasnął w dłonie i mówi:
- Dajcie mi miskę z wodą, umyję ręce na
znak, że nie ja jestem winny krwi tego
sprawiedliwego.
Wykonał, co powiedział, następnie wyszedł
przed pretorium, gdzie stał Jezus z Nazaretu.
Popatrzyli na siebie skazaniec i prokurator.
I stała się rzecz dziwna. Prokurator, który
wydaje wyroki, czuł, że musi wytłumaczyć się
przed skazańcem.
- Galilejczyku, nie mogłem inaczej.
- Dlatego większą karę poniosą Ci, którzy
mnie Tobie wydali– odpowiedział Jezus. C.D.N.

HISTORIA
ZAMEK W ZATORZE
Pałac, pierwotnie zamek książęcy o cechach
obronnych, powstał w XV w., dokładnie w latach
1445-1447, po podziale księstwa oświęcimskiego
w dniu 19 stycznia 1445 r. między trzech braci:
Przemysława, Jana i Wacława. W wyniku
podziału powstało księstwo zatorskie, które
przypadło najstarszemu Wacławowi l. Obszar
nowego księstwa liczył 673 km2. Wszyscy bracia
zobowiązali się solidarnie do zbudowania w
ciągu trzech lat zamku w Zatorze.
Przypuszczalnie powstał on na miejscu
wcześniej istniejącego zameczku z końca XIII w.
Był siedzibą zatorskich książąt do 1513 r., a
następnie, aż do rozbiorów Polski - polskich
starostów niegrodowych. W tym czasie głębokie
piwnice służyły jako więzienie. Od 1744 r.
ostatnim starostą zatorskim był Piotr Fryderyk
Dunin herbu Łabędź.
W 1778 r. zamek został zakupiony przez
Duninów i częściowo przebudowany, z
dobudową
drugiego
piętra.
Kolejnymi
prywatnymi właścicielami pałacu i dóbr
zatorskich byli Poniatowscy, Tyszkiewiczowie,
Wąsowiczowie i Potoccy.
W 1836 r. Potoccy częściowo przebudowali i
odrestaurowali
pałac
według
projektu
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pisze Mieczysław Kozioł
Franciszka Marii Lanciego, nadając mu formę
rezydencji w stylu romantycznego neogotyku.
Od 1946 r. był siedzibą Instytutu Zootechniki,
i Rybackiego Zakładu Doświadczalnego. W
latach 1964-1973 gruntownie restaurowany. Na
parterze bogato zdobione sale: Po lewej (pn.)
stronie sieni sale Myśliwska i Złota mają
skomplikowany układ sklepień z przełomu XVIII
i XIX w.; w Sali Złotej zachowały się ślady 14karatowego złota. Po prawej stronie w salach
Paprociowej i Bluszczowej są sklepienia
kolebkowe z lunetami, które zdobią pasy
malowanych liści paproci i bluszczu. W zamku
znajduje się pięć klasycystycznych kominków z
marmuru. W okresie okupacji hitlerowskiej w
zamku mieścił się obóz dla przesiedleńców
niemieckich z Wołynia i Besarabii. Z kolei do
1993 r. zakwaterowana w nim była administracja
Rybackiego Zakładu Doświadczalnego. Później
wyprowadziła się ze względu na możliwość
zawalenia się stropów i zarysowania murów. Od
tego czasu zamek na zakup przez innego
właściciela i kapitalny remont. [Kilka lat temu
powrócił w ręce spadkobierców Potockich,
ostatnich przedwojennych właścicieli – od red.}
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KULINARIA

Herbata z imbirem
Składniki na 2 porcje: 400 ml naparu czarnej herbaty, kawałek świeżego imbiru, 1 łyżka cukru, łyżka
soku z cytryny, 2 łyżki miodu, 2 plasterki cytryny.
1. Herbatę podgrzej z plasterkami imbiru z cukrem. Wyjmij imbir, dodaj sok z cytryny i miód.
2. Rozlej do kubków. Do każdego wrzuć plasterek cytryny.

Herbata malinowa
Składniki na 1 porcję: 200 ml wody, kawałek cynamonu, gwiazdka anyżku, 1 łyżeczka czarnej, liściastej herbaty, 2 łyżki soku malinowego, cukier.
1. Do wody wrzuć cynamon i anyżek, zagotuj, odstaw na 2 min. Wodą zalej herbatę, odstaw na 3 min,
przecedź.
2. Dodaj sok, w razie potrzeby dodaj cukier.
przygotował Mieczysław Kozioł na podstawie dwutygodnika „Przyjaciółka’’, 2-16.01.2013.

Wigilijny barszcz z uszkami

.

proponuje Teresa Kukuczka
Składniki:
7 małych buraków
2,5 litra bulionu warzywnego
garść suszonych prawdziwków
2 ząbki czosnku
suszone zioła: 2 liście laurowe, 2 łyżki majeranku, 6 ziaren czarnego pieprzu, 4
ziarenka ziela angielskiego
jedna cytryna
sól oraz zmielony pieprz
Sposób przygotowania:
1. Płuczemy prawdziwki, przerzucamy je do rondelka i zalewamy dwiema szklankami zimnej wody.
2. Do grzybów wrzucamy dwa ząbki czosnku oraz dwa liście laurowe. Prawdziwki zostawiamy najlepiej na noc do namięknięcia.
3. Na drugi dzień gotujemy grzyby w wodzie, w której się moczyły, przez około 15 minut, aż staną
się miękkie.
4. Obieramy umyte wcześniej buraki i wrzucamy je do gorącego bulionu warzywnego.
5. Do bulionu dodajemy także majeranek, pieprz oraz ziele angielskie. Doprawiamy solą i zagotowujemy.
6. W momencie, gdy bulion się zagotuje, zmniejszamy ogień i gotujemy pod przykryciem przez około
40-60 minut (aż buraki staną się miękkie).
7. Po tym czasie barszcz z ognia. Warto zostawić w nim buraki na kilka godzin. Dzięki temu nabierze
on bardziej intensywnego koloru.
8. Następnie wyjmujemy buraki z barszczu i wlewamy do niego wywar z grzybów.
Dodajemy sok z cytryny i doprawiamy solą oraz pieprzem do smaku.
9. Kilka ugotowanych prawdziwków kroimy w paseczki i dodajemy do barszczu. Pozostałe grzyby
wykorzystamy do przygotowania uszek.

Windows User

31

Jesień 2017

TO MY

Uszka do barszczu
Składniki:
Nadzienie:
150 g suszonych grzybów
oliwa do smażenia
2 cebule
sól
pieprz
Ciasto:
1 szklanka mąki pszennej
1 jajko
około 50 ml wody
Sposób przygotowania:
1. Grzyby zalewamy wodą i odstawiamy, aby zmiękły.
2. Zagniatamy luźne ciasto z mąki i jajka, dolewając wodę według potrzeby - powinno wystarczyć jakieś 50 ml.
3. Grzyby gotujemy do miękkości, studzimy i drobno kroimy. Cebulę siekamy i smażymy na odrobinie oliwy, dodajemy grzyby, solimy i pieprzymy. Smażymy nadzienie, aż będzie spójne, lepkie.
4. Ciasto rozwałkowujemy bardzo cienko i kroimy w kwadraty o boku 4 cm. Na każdym kładziemy
odrobinę nadzienia, składamy na pół, tworząc trójkąt, ściskamy brzegi. Następnie sklejamy przeciwległe rogi trójkątów. Tak przygotowane uszka możemy ułożyć na tacy i zamrozić.
5. Przed podaniem uszka wrzucamy do gotującej się osolonej wody. Gotujemy na średnim ogniu. Po
około 3 minutach, od momentu, gdy wypłyną na powierzchnię, odcedzamy. Dodajemy do barszczu.

KONKURS
Warunkiem rozwiązania konkursu jest przygotowanie prawidłowych odpowiedzi na poniższe
zagadki. Rozwiązania prosimy złożyć w gabinecie psychologicznym (307) do dnia do 12.02.2018.
Spośród autorów prawidłowych rozwiązań wylosujemy 3 nagrody główne oraz nagrody pocieszenia.

ZAGADKI:
1. W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze: bo on ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze!
2. To miesiąc smutny taki, bo odleciały już ptaki i liść ostatni już opadł. Ten miesiąc zwie się…
3. O tym drzewku wiele mówić wam nie będę. Pod jego gałązkami zaśpiewacie kolędę.
4. Wędruje tędy i owędy, roznosi życzenia, kolędy, o choinkach dla dzieci pamięta, o prezentach, o
głodnych zwierzętach.
5. Co to za woda, twarda jak kamień? Można na łyżwach ślizgać się na niej.
6. Już słychać kolędy. Drzewka pachną wokół….Pora na kolację, najważniejszą w roku.
7. Bywa drożdżowe, bywa tortowe, z kremem, z serem, z makiem. Kupisz je w cukierni i zjesz ze
smakiem.
8. Pytanie nietrudne – to każdy przyzna: jak się nazywa twoja Ojczyzna
9. Wymień 5 potraw wigilijnych
10. Podaj tytuły 2 kolęd.
Zespół Redakcyjny: Kornelia Monka, Aniela Pecel, Jola Tondus, Ludwik Przała, Teresa Kukuczka, Michał
Zesławski, Boguś Kuźma, Ela Gzela, Stasia Zborowska, Gienia Leja, Beata Kaczmarska, Małgosia Chominiec,
Krzysztof Paleczny, Jurek Wołowiec, Aleksandra Wieczorek, Mieczysław Kozioł, Teofil Korzeniowski, Maria
„Kościelna” Wałach, Kasia Wiśniewska, Marian Maj. Redaktorzy współpracujący: Halina Świderska, Maria
Nęcka, Anonimowy Dziennikarz. Okładka: Leszek Syguła. Skład: Agnieszka Jargus, Krzysztof Wieczorek.
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