
 
PISMO REDAGOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W ZATORZE 

NR 1-2/2017  ZIMA-WIOSNA  2018 

 

Kochani Czytelnicy! 

Niechaj Wielkanocne życzenie, pełne nadziei i miłości, 

przyniesie sercu zadowolenie dzisiaj i zawsze. 

życzy Zespół Redakcyjny  
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O TYM, CO BĘDZIE I O TYM, CO BYŁO, 
CZYLI WSPOMNIENIA I AKTUALNOŚCI  

Z PIERWSZEJ POŁOWY ROKU 2018 

Styczeń 2018 

6 stycznia – wizyta duszpasterska ks. Probosz-
cza 

23 stycznia – kolędowanie z harcerzami 
24 stycznia – „Kolędujmy Małemu” spotkanie 

w DPS w Wadowicach 
30 stycznia – warsztaty z gliną w ROK w Zato-

rze 

Luty 2018 

5 lutego – gry planszowe, spotkanie z wolonta-
riuszami w Naszym Domu 

6 lutego – wyjazd z przedstawieniem pt. „W 
naszym Domu” do liceum w Piekarach  

6 lutego – zabawa karnawałowa w DPS w Bu-
lowicach 

8 lutego – zabawa karnawałowa w DPS w Wa-
dowicach (ul. Lwowska) 

13 lutego – zabawa ostatkowa w naszym 
Domu  

Marzec 2018 

7 marca – Turniej Halowy Kobiet w DPS w Wa-
dowicach  

25 marca – wyjazd na konkurs palm wielka-
nocnych w Bazylice O.O. Franciszkanów 
w Krakowie 

27 marca – wyjazd na konkurs pisanek wielka-
nocnych do DPS w Bulowicach  

29-31 marca – wspólne przeżywanie Triduum 
Paschalnego 

Kwiecień 2018 

1-2 kwietnia – wspólne przeżywanie Świąt 
Wielkanocnych 

5 kwietnia – śniadanie wielkanocne organizo-
wane przez DPS w Wadowicach (ul. 
Lwowska). 

Zajęcia dla mieszkańców prowadzone według 
planów indywidualnych i grupowych. 

Wspólne grillowanie. 

Maj 2018 

8 maja - majówka organizowana przez DPS 
w Płazie 

8-9 maja – Dni Otwarte DPS Zebrzydowice. 
13 maja – Dzień Otwarty DPS Izdebnik. 
Majówka organizowana przez ŚDS Andry-

chów w kościele Św. Piotra w Wadowi-
cach. 

Konkurs „Obrzędy ludowe” – organizowany 
przez WTZ Zebrzydowice. 

Majówka w DPS Bulowice. 
29 maja – Uroczystość promująca wolontariat i 

występ mieszkańców pt. „W naszym 
Domu” - Dom Parafialny w Zatorze 

Czerwiec 2018 

6-8 czerwca – Domek Artystów Wszelakich –
DPS Płaza: 
6 czerwca konferencja 
7 czerwca plener artystyczny  
8 czerwca występy artystyczne – w MO-
SiR w Chrzanowie 

20 czerwca – Przegląd Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych w Spytkowicach. 

Wspólne grillowanie. 
26 czerwca – Zawody Boccia organizowane 

przez nasz Dom. 
 
.

 
Informacje zebrała Jola Tondus  

na podstawie planu przygotowanego przez p. Danut Sordyl 
 

AKTUALNOŚCI 
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Imieniny obchodzą:             Urodziny obchodzą: 
W styczniu: 

 

Gienia Leja 

Agnieszka Kułagowska 

Marysia Kłaptacz 

Mieczysława Rak  

W styczniu: 

 

Beata Kaczmarska  

Marysia Wałach 

Basia Chrapkowicz 

Agnieszka Kułagowska 

W lutym: 

 

Marysia Wałach 

Jacek Paszek  

W lutym: 

 

Gienia Leja 

W marcu: 

 

Beata Kaczmarska 

Boguś Kuźma  

Marysia Śmieja   

W marcu: 

 

Jola Tondus  

Marysia Śmieja 

W kwietniu: 

 

Jurek Wołowiec 

Teofil Korzeniowski 

 

W kwietniu: 

 

Benia Kukuczka 

Teofil Korzeniowski 

Ela Gzela 

Teresa Kukuczka 

Kornelia Monka 

Ewelina Kwiecień 

Aniela Pecel 

W maju: 

 

Stasia Zborowska 

Stasia Wyka 

Stasia Pytel 

Aniela Pecel 

Iwona Harazińska 

Ola Wieczorek 

Ewelina Kwiecień 

W maju: 

 

Krzysiu Paleczny 

Ola Wieczorek 

 
 

W czerwcu: 

 

Leszek Syguła 

Jola Tondus 

Ela Gzela 

Ela Światłoch 

Paweł Jazowski 

W czerwcu: 

 

Małgosia Chominiec 

Marysia Stemplińska 

Krzysiu Stanik 

Basia Pilch 

Iwona Harazińska 

 

Dla Wszystkich Solenizantów  
życzenia prosto z serca zdrowia, szczęścia, miłości. 
Mało smutku, trudu i łez. 
Nadziei na przyszłość. 
Wiary w samego siebie. 
Wszystko co piękne i wymarzone 
niech w dniu Waszego święta będzie spełnione! 
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego przygotowała Kornelia Monka

IMIENINY I URODZINY 
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Święta Bożego Narodzenia w naszym Domu 
pisze Małgosia Chominiec 

 
Święta Bożego Narodze-

nia spędziłam tutaj w Zatorze 
z kolegami i koleżankami. 

Na wigilii stół był 
ułożony w kształcie 
podkowy. Był przykryty 
białym obrusem. Na stole 
były ładne ozdoby. Potem 
panie opiekunki przyniosły 
dla nas pyszne potrawy 
wigilijne przygotowane 
przez panie kucharki. Na 
początku wigilii przyszedł 
nasz ksiądz, poświęcił 
opłatki, złożył nam życzenia. 
My także nawzajem 
składaliśmy sobie życzenia. 
Śpiewaliśmy kolędy. Potem 
rozeszliśmy się do swoich 
pokoi.  

W pierwszy dzień świąt była uroczysta Msza 

Św. o godz. 11.00, a później świąteczny obiad. W 
tym bożonarodzeniowym dniu był też czas na 
odpoczynek. Popołudniu o godz. 15 była Koronka 
do Miłosierdzia Bożego.  

Po nabożeństwie chodziliśmy po całym 
naszym domu z kolędą. Kornelia była Maryją, 
Teofil był św. Józefem, były też aniołki, czyli 

Terenia, Jola, Ela i ja z chodzikiem jako asysta. 
Siostra Wioletka grała na gitarze i towarzyszyła 

nam podczas tego kolędowania. Tam, gdzie 
poszliśmy z kolędą częstowano nas świątecznymi 
smakołykami. Wieczorem wspólnie z kolegami i 
koleżankami oraz paniami opiekunkami 
zjedliśmy świąteczną kolację.  

W święto św. Szczepana, czyli drugi dzień 
świąt także mieliśmy możliwość uczestnictwa w 
Mszy Św. o godz. 11.00. Potem był uroczysty 
obiad. Po południu panie opiekunki zaprosiły nas 
na świąteczny poczęstunek.

 

Jeszcze o Nowy Roku… ciekawostka 
Nowy rok obchodzono już w czasach, gdy nie znano jeszcze kalendarza. Pierwsze udokumentowane 
obchody nowego roku odbyły się w Babilonie i trwały kilkanaście dni. Początek uroczystości, według 
papirusów, przypadał na koniec marca, w dzień wiosennej równonocy. Uroczystość rozpoczynano nad 
rzeką Eufrat, gdzie wznoszono hymny na cześć Marduka – boga płodności ziemi. Później modlono się 
w świątyni. Następnie rozpoczynano wielkie ucztowanie przy stołach uginających się od jadła i napoju. 
Obfitość była bardzo wskazana, ponieważ świadczyła o szczerości podziękowania dla Marduka za mi-
nioną płodność ziemi oraz dawała gwarancję jego przychylności na przyszłość.  
 

przygotował Mieczysław Kozioł  
Informacja pochodzi z kalendarza Vademecum familijne 2018 

WYDARZENIA 
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Warsztaty pracy z gliną 
 

wspominają Jola Tondus i Gienia Leja 
 

 

30 stycznia byliśmy w Domu Kul-
tury, gdzie mieliśmy zajęcia z gliną. Pa-
nie z tego Domu Kultury bardzo miło 
nas przyjęły.  

Z gliny robiliśmy tam domki i koty. 
Rękami lepiliśmy te rzeczy. Potem te 
domki i koty były wypalane w specjal-
nym piecu.  

Zaprosiliśmy te miłe panie z Domu 
Kultury na kawę do nas…i czekamy na 
ich przyjście. 
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Zagraliśmy z wolontariuszami… 
Relacja Gieni Lei, Oli Wieczorek, Krzysztofa Palecznego i Ludwika Przały 

 

5 lutego przyszli do nas wo-
lontariusze z Gimnazjum w 
Zatorze. Przynieśli różne gry, 
by z nami zagrać.  
 
Były to różne fajne gry – w jed-
nych trzeba było odpowiadać 
na pytania, w innych planszo-
wych rzucaliśmy kostką. Były 
też bierki, szachy i inne. 

 
Spotkanie odbyło się na sali 
terapii zajęciowej i jadalni 
gr I.  
 
Podczas gier byliśmy po-
dzieleni na małe grupy.  
 
 

 
Na tym spotkaniu byli też 
pacjenci ZOL-u.  
 
Lubimy spędzać czas z wo-
lontariuszami. Lubimy jak 
do nas przychodzą.  
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Zabawa w 

Bulowicach 
wspominają Maria Wałach i Stasia Zborowska 

 

6 lutego byłyśmy na zabawie w Bulowicach. 
Była z nami też Iwonka, pani Agnieszka i pan 
Paweł. Hulaliśmy. Była fajna skoczna muzyka. 
Było wesoło. Byli tam super panowie oraz su-
per koleżanki z innych domów. Spędziliśmy 
tam dobrze czas. 
 

Bal w 

Wadowicach 
wspominają Krzysztof Paleczny  

i Ludwik Przała 
 

8 lutego byliśmy na balu w Wa-
dowicach. Bal był organizo-
wany przez Dom przy ul. 
Lwowskiej.  

Na zabawie ładnie grali – cho-
dzi o piosenki. Dużo tańczyli-
śmy z koleżankami z innych do-
mów.  

Poznaliśmy też nowe osoby, ko-
leżanki i kolegów. Byli i tacy, 
których już znamy, i mogliśmy 
ich zobaczyć.  

W Wadowicach na balu był też 
dobry obiad, kawa i ciasto. Do-
bry czas. 
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Przedstawienie i zabawa w Piekarach 
Relacja aktorów i dziennikarzy 

 
Kornelia Monka: „Było fajnie. 
Występowaliśmy w szkole w Pie-
karach. W tym przedstawieniu 
mówiłam i śpiewałam. Pamiętam, 
że uczniowie, którzy nas oglądali 
bili nam mocno brawo. Dostaliśmy 
też paczki walentynkowe. Była za-
bawa. Uczniowie zapraszali nas 
do tańca. Było tam bardzo miło. Je-
stem szczęśliwa, że tam byłam”. 
Jola Tondus: „Czułam radość w 
Piekarach. Dużo tańczyłam”. 

Krzysztof Paleczny: „Pamię-
tam, że w szkole w Piekarach 
było dużo młodzieży. Cały 
czas tańczyłem z dziewczy-
nami”. 
Teresa Kukuczka: „W Pieka-
rach byłam szczęśliwa. Bawili-
śmy się. Uczennice ze szkoły 
śpiewały dla nas.” 
Boguś Kuźma: „W Piekarach 
oglądałem różne zespoły mu-
zyczne szkolne. Robiłem też 
zdjęcia, zrobiłem ich 1175. Tań-

czyłem z p. Danusią. By-
łem zadowolony i rado-
sny”. 
Ola Wieczorek: „W 
szkole w Piekarach – 
dodam do moich przed-
mówców – było co jeść. 
Zaproponowano nam 
obiad, była też kawa i 
ciasto oraz mandarynki. 
Były tańce i zabawy. 
Podczas przedstawienia 
Boguś użyczył głosu 
Ludwikowi. To było 
wspaniałe. Byłam zado-
wolona, że tam byłam”. 
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Małgosia Chominiec: „W szkole w Piekarach – trzeba 
przyznać – przedstawienie nam się udało. Uczniowie 
długo bili nam brawo, bo bardzo podobało im się nasze 
przedstawienie. Jak skończyło się przedstawienie, to prze-
mówili pani dyrektor ze szkoły, nasz ksiądz Krzysztof oraz 
pani Terenia. Czułam radość i zadowolenie. Po zakończe-
niu przedstawienia uczniowie zaprosili nas na zabawę. 
Sala była pięknie dla nas ubrana.” 

Ludwik Przała: „Piękna była moja rola w 
przedstawieniu. Grałem samotnego czło-
wieka, który potem we wspólnocie znalazł 
przyjaciół. Była w Piekarach piękna za-
bawa, dobry obiad. Byłem bardzo zadowo-
lony”. 

Aniela Pecel: „Na początku było przedsta-
wienie, które oglądałam. Podobało mi się. 
Pamiętam też, że był obiad i tańce. Cieszy-
łam się, że tam byłam. Dobrze mi było na 
sercu”. 

Beata Kaczmarska: „Byliśmy w Piekarach. 
Weszliśmy do szkoły, potem do szatni. Po-

tem nasze panie na scenie przygotowały 
krzesła, stoły i inne rzeczy. Następnie była 
próba i w końcu przedstawienie. Każdy miał 
jakąś rolę do zagrania. Były też prezenty od 
uczniów dla nas. Dostaliśmy piękne serce na 
pamiątkę. Pamiętam też, że uczniowie grali 
na różnych instrumentach. Na końcu bardzo 
podziękowali nam za występ i była zabawa”.   

Michał Zesławski: „Podczas wyjazdu byłem 
bardzo zadowolony”. 
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Zabawa karnawałowa w naszym Domu 
wspominają Małgosia Chominiec, Kornelia Monka, Beata Kaczmarska,  

Boguś Kuźma, Ludwik Przała, Krzysztof Paleczny 
 

13 lutego w Naszym Domu była superfajna za-
bawa karnawałowa. Fajna muzyka.  

Mieliśmy różne przebrania, ładne kostiumy. 
Niektórzy zamieniali się w królewny, inni w 
królewiczów. Pojawił się też paź, motyl, kot i 
pszczółka Maja. Pani Ania z terapii przygoto-
wała dla nas te stroje.  

Panie opiekunki pomogły nam się w te stroje 
ubrać, a pani opiekunka Renia zrobiła nam piękne 
fryzury i make-up.  
Tańczyliśmy na jadalni grupy I . Śpiewaliśmy też 

piosenki do mikrofonu. P. Danusia i p. Te-
resa także z nami się bawiły. Ale było fajnie 
i jak wesoło! 
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Turniej Halowy Kobiet 

w DPS ul. Lwowska w Wadowicach  
wspominają Jola Tondus, Stasia Zborowska, Kornelia Monka, Aniela Pecel 

 

7 marca byłyśmy na za-
wodach sportowych w 
Wadowicach w Domu u 
Sióstr przy ul. Lwow-
skiej.  
 
Były tam różne konku-
rencje tj. kręgle, rzut 
piłką do celu, rzut kołem 
na patyk.  
 

Walczyłyśmy dzielnie.  
 
Zdobyłyśmy czwarte miej-
sce.  
 
Cieszyłyśmy się, że na te za-
wody pojechałyśmy.  
 

Była to dobra okazja, by poznać 
nowe koleżanki.  
 
W domu w Wadowicach był też 
dobry obiad. 
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Zajęcia sportowe z wolontariuszami 
przygotował Zespół Redakcyjny 

 

19 marca wolontariusze z zatorskiego 

gimnazjum zaprosili nas do wspólnych 

zabaw sportowych.  

Zajęcia rozpoczęły się na szkolnej sali 

gimnastycznej. Prowadziła je pani Jola, 

nauczycielka wychowania fizycznego, 

która na dobry początek zaproponowała 

żywiołową rozgrzewkę. Ćwiczenia wpro-

wadziły nas w dobry nastrój.  

Podczas zabaw sportowych towarzyszyli 

nam wolontariusze oraz panie nauczy-

cielki – opiekunki Szkolnego Koła Caritas.  

Rozgrzewka, następnie rzut piłeczką na 

odległość, bieg z przeszkodami, kręgle, 

rzut woreczkiem oraz kołem do celu – to 

sportowe aktywności przygotowane wła-

śnie dla nas i z myślą o nas. Było wesoło.  

 

Po sportowych poczynaniach przyszedł 

czas na odpoczynek przy kawie, herbacie 

i ciastku przygotowanym także przez na-

szych przyjaciół wolontariuszy. 
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Wywiad z Lidią Górecką, 

współwłaścicielką Supermarketu HANA 
przeprowadziła Stasia Zborowska 

 
Stasia Zborowska: Dzień dobry jestem z Domu Pomocy Społecznej Caritas w Zatorze. W Naszym ośrodku 
przygotowujemy kolejny numer gazetki „To My”. Chciałabym przeprowadzić z panią wywiad do tej gazetki. Czy 
mogę? 
Lidia Górecka: Proszę bardzo. 
Stasia Zborowska: Chciałabym zapytać jak 
długo sklep istnieje w Zatorze? 
Lidia Górecka: Sklep tu w Zatorze 
istnieje od 1992 roku. Zaczynaliśmy od 
małego sklepu spożywczego był on tam, 
gdzie teraz znajduje się sklep 
kosmetyczny. Działalność tą rozpoczęli 
moi rodzice. Jest to tradycja rodzinna, bo 
należy wspomnieć, że już mój dziadek 
zajmował się handlem wiele lat temu. Po 
śmierci taty mama Anna została z tą 
działalnością sama i sytuacja życiowa 
sprawiła, że my tj. ja i moje rodzeństwo 
zajęliśmy się handlem – wspierając 
naszą mamę. Z czasem podjęliśmy 
decyzję o rozbudowie sklepu, 
postanowiliśmy się rozwijać. Aktualnie 
dążymy do powiększenia sklepu, trwa 
jego rozbudowa i już w maju tego roku 
planujemy otworzyć nową część sklepu, 
aby klienci nasi mogli w bardziej 
komfortowych warunkach robić 
zakupy. 
Stasia Zborowska: Czym wyróżniają się 
towary w Państwa sklepie? 
Lidia Górecka: Kładziemy nacisk na 
nowości które pojawiają się na rynku. 
Chcemy być konkurencyjni dla innych 
sklepów. Mamy szeroki asortyment. 
Jeśli pojawi się klient, który potrzebuje 
konkretny produkt a nie mamy go w 
sklepie to staramy się na życzenie klienta sprowadzić go. 
Stasia Zborowska: Co trzeba zrobić, aby w takim sklepie pracować? 
Lidia Górecka: Trzeba przede wszystkim kochać to co się robi, kochać kontakt z klientem. Praca w 
sklepie spożywczym jest ciężka i trzeba też z tego zdawać sobie sprawę. Wykształcenie kierunkowe 
handlowe lub marketingowe jest też mile widziane. 
Stasia Zborowska: Dziękuję za rozmowę i życzę Pani Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych. 
Lidia Górecka: Proszę bardzo i ja życzę wszystkiego dobrego na święta. 

SPOTKANIA 
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Środa Popielcowa 
przygotował Ludwik Przała 

 

Środa Popielcowa mówi o tym, że zaczyna się 
Wielki Post, który trwa 40 dni, aż do Wielka-
nocy. W tym roku Środę Popielcową obcho-
dzimy 14 lutego. W Popielec podczas Mszy 
Św. ksiądz podchodzi do ludzi po to, by posy-
pać głowę popiołem na znak tego, że każdy 
człowiek kiedyś odejdzie do Boga, czyli 
umrze. „Prochem jesteś i w proch się obrócisz. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. PA-
MIĘTAJMY O TYM! 

 
 

Triduum Paschalne 
 
Wielki Czwartek 
 
Pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej 
Wieczerzy. W kościołach katedralnych, w godzinach rannych, ma miejsce uroczysta Msza Krzyżma, 
podczas której poświęcane są nowe oleje do namaszczeń oraz odbywa się odnowienie przyrzeczeń 
kapłańskich. W kościołach parafialnych odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia 
nóg. Po mszy, Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji (na pamiątkę uwięzienia po 
Ostatniej Wieczerzy). Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Ta-
bernakulum zostaje otwarte i puste, a wieczna lampka zgaszona. 
 
Wielki Pątek 
 
Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką 
Chrystusa, skupienia, powagi, wzmożonej 
pobożności. Tego dnia obowiązuje post ścisły. 
W Wielki Piątek odprawiane są nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej. W tym dniu używa się czer-
wonych szat liturgicznych symbolizujących 
miłość zwyciężającą na krzyżu. Wielki Piątek 
należy również do najważniejszych świąt w 
Kościołach prawosławnym i protestanckim.  
 
Wielka Sobota 
 
Ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. Należy do Triduum Pas-
chalnego. Obchodzone przez chrześcijan obu tradycji, wschodniej i zachodniej. Od wczesnych godzin 
rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Gro-
bem Pańskim. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Kościół powstrzymuje się od 
sprawowania ofiary mszy św. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.       

przygotował Mieczysław Kozioł  
na podstawie kalendarza Vademecum familijne 2018 
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Wielkanoc 
skojarzenia Beaty Kaczmarskiej 

 
Wielkanoc kojarzy mi się ze święceniem pokar-
mów. Do koszyczka daje się jajka gotowane, chleb, 
chrzan, buraki, kiełbasę, także jajka z czekolady 
oraz babkę. Koszyczek się ustraja zielonym bar-
winkiem. Te potrawy do koszyczka w Wielką So-
botę się świeci. Po święceniu pokarmów idziemy 
pocałować Krzyż oraz składamy ofiarę. Ważne 
jest, aby później podzielić się czymś z koszyczka 
np. jajkiem lub barankiem z biednymi. To dziele-
nie się pokarmami z ludźmi biednymi ma nam 
przypominać, że obok są ludzie w potrzebie, czę-
sto samotni beż pieniędzy, bez domu, bez miłości.  

 
 
 
 
 

wiersz wielkanocny - przedstawia Małgosia Chominiec  

Franciszek Hubacz - Na Wielkanoc 
 
Poszła mroźna zima gdzieś na koniec świata 

Za nią ciepły wiatr resztki śniegu zmiata 

Już każdy się cieszy z nadchodzącej wiosny 

Z nią Świąt Wielkanocnych szczęśliwych, radosnych  

Na które każdy jedzie w swe rodzinne strony 

By się z najbliższymi podzielić święconym 

By z wewnętrznym spokojem z Bogiem pojednany 

Wspólnie rozweselić swego domu ściany 

Że Pan Jezus znów żyje, że w grobie nie został  

Że po śmierci męczeńskiej cudem Zmartwychwstał  

A codzienne kłopoty, troski i zmartwienia  

Ustąpią wtedy idąc w zapomnienia 

Panuje taki nastrój, radosny i miły  

Że człowiek człowiekowi jest bardzo życzliwy. 

Wszyscy wszystkim z serca życzą świąt wesołych  

 

Hojnie uświęconych łaską Chrystusową. 

Krewnych i przyjaciół w gości zapraszają  

Słowem: „Chrystus Zmartwychwstał”, wzajem pozdrawiają 

Dziękujemy Ci, Jezu, za te miłe chwile  

Które przeżywamy tak radośnie, mile  

Bądź uwielbion, Panie w Swej chwale i mocy  

I pozwól nam dożyć drugiej Wielkanocy.  

Z NATCHNIENIA SERCA 
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Przysłowia co oznaczają…    przypomina Małgosia Chominiec 

 
Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta 
- to przysłowie uczy nas, że tam, gdzie jest 
spór między dwiema osobami, tam ko-
rzysta ktoś inny. 
Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje – 
przysłowie przypomina o tym, że lu-
dziom pracowitym często dobrze się wie-
dzie, wszystko im sprzyja, nawet sam 
Bóg. 
Na złodzieju czapka gore - sytuacja, gdy 
winowajca, dręczony wyrzutami sumie-
nia, boi się zdemaskowania, a swoim za-
chowaniem wzbudza podejrzenia 

 
 
 
 
 
 

rekomendacje Małgosi Chominiec 
 
Chciałabym polecić książkę pt. „Pielgrzym w Oj-

czyźnie - Jan Paweł II 1920 – 2005”.  

Książkę tę napisali ks. Grzegorz Piotrowicz i Je-

rzy Kowalski. Redakcja Zygmunt Moszkowicz i 

Tadeusz Skoczek. Książka ta opisuje różne piel-

grzymki Jana Pawła II do krajów i miast za gra-

nicą i w Polsce. W książce są kolorowe fotografie. 

Książka ta zawiera wypowiedzi Jana Pawła. 

Jedną z nich przedstawię do przemyślenia już te-

raz:  

„Nie lękajcie się! 

Chrystus wie co jest w człowieku. 

Tylko On wie, dzisiaj tak często człowiek 

nie wie, co nosi w sobie.  

W głębi swej duszy, swego serca.  

Tak często jest niepewny sensu 

swego życia na tej ziemi  

Tak często opanowuje go zwątpienie  

które przechodzi w rozpacz. 

Pozwólcie zatem -  

Proszę was, błagam was 

z pokorą i z ufnością -  

Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka…”  

WARTO CZYTAĆ 

https://pl.wiktionary.org/wiki/sytuacja#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/gdy#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/winowajca#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=dr%C4%99czony&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wyrzut_sumienia#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wyrzut_sumienia#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/ba%C4%87_si%C4%99#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=zdemaskowanie&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/sw%C3%B3j#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/zachowanie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/zachowanie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wzbudza%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/podejrzenie#pl
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Twórczość Leszka Syguły 
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FIAT CINQUECENTO 
pisze Krzysztof Paleczny 

Samochód osobowy produkowany w polskiej 
fabryce Fiata w Tychach od czerwca 1991 do 
września 1998 roku. Był to pierwszy samochód 
osobowy Fiata, którego produkcja odbywała się 
wyłącznie w polskiej fabryce w Tychach. Samo-
chód 3-drzwiowy, hatchback. Miał silnik na 
benzynę. Mogło nim jeździć 5 osób. Samochód 
ten ważył ok 700 kg. 
 
 
 

 

FIAT SEICENTO 
Samochód osobowy, następca modelu Cinquecento. 
Auto 3-drzwiowe z nadwoziem typu hatchback. Pro-
dukowany był także w Tychach przez włoską firmę 
Fiat w latach 1998 – 2010. Miał też silnik benzynowy. 
Samochód ten dostępny był także jako użytkowy- 
Van oraz elektryczny Elettra. Jego masa to od 720 do 
810 kg. Miał różne wersje. 
 

MODA NA WIOSNĘ 2018 
pisze Aleksandra Wieczorek  
 

 

Hitem w sezonie wiosennym 2018 będą: 

 

 

- kolorowe bluzki w różne wzory np. kwiatki, grochy 

 

SAMOCHODY 

MODA 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hatchback
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fiat_Cinquecento
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hatchback
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tychy
https://pl.wikipedia.org/wiki/FIAT
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- sukienki z falbaną, gładkie lub we wzory  

 

      - spodnie proste - szerokie lub dżinsy z dziurami 

 

 

- dżinsowe kurtki  

 

 

 

                                                         - buty szpilki lub płaskie z ozdobami 

 

Dodatki polecane na naj-

bliższy wiosenny sezon 

to kolorowe apaszki, to-

rebki koszykowe, oka-

zała biżuteria tj. duże 

pierścionki i kolczyki 

oraz okulary w koloro-

wych oprawkach. 
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pisze Boguś Kuźma 

Skorpena 
Skorpena jest mistrzynią kamuflażu, nie 
tylko dopasowuje do tła natężenie 
swego czerwonawego, plamistego 
ubarwienia, ale jej wielką głowę pokry-
wają płytki kostne, kolce i inne wy-
pustki. Z ogonem zagrzebanym w pia-
sku, wygląda jak kamień lub nierów-
ność podłoża albo kępa glonów. 
Zwłaszcza, że wcale się nie rusza. Czeka 
aż ofiara podpłynie i po prostu ją wsysa. 
Lokalizuje zdobycz bezbłędnie nie tylko 
wzrokiem- z przodu na głowie ma spe-
cjalny system czujników czuciowo ru-
chowych. Jakby tego było mało prawie wszystkie płetwy mają promienie cierniste z gruczołami jado-
wymi u podstawy. Zaniepokojona skorpena podnosi swoje kolce które mogą bez trudu przebić buty! 
Ukłucie wywołuje ostry ból a po 24 godzinach trucizna daje osobie znać – powoduje długotrwały pa-
raliż, a nawet zgon. Dlatego uwaga z daleka od tej ryby! Jeśli uprawiacie nurkowanie w morzu, to lepiej 
„dotykać” jej oczami niż ręką. 

 

Skrzydlica 

Skrzydlica ma niezwykle atrakcyjny wygląd i jest 

ozdobą raf koralowych. Zadziwiający kształt i pa-

siaste ubarwienie sprawiają, że nie można jej po-

mylić z żadną inną rybą. Jej nazwa nawiązuje do 

długich rozcapierzonych płetw piersiowych, któ-

rymi porusza jak skrzydłami. W obronie lub ataku 

stroszy również sterczące 

osobno promienie płetwy 

grzbietowej. Jest równie 

niebezpieczna jak piękna- 

u podstawy tych promieni 

znajdują się gruczoły ja-

dowe z których jad 

spływa kanalikiem do 

rany ofiary. Dotyczy to 

również ludzi, bo jej ukłu-

cie wywołuje intensywny 

trwający wiele godzin ból 

a nawet może być śmier-

telne. Na szczęście te niewielkie ryby nie są agre-

sywne ani szybkie i bez kłopotu można je obser-

wować z bliska. Skrzydlica jest bardzo żarłoczna. 

Kiedy zdobycz, którą są często ławice małych ry-

bek znajdzie się w jej zasięgu otwiera gwałtownie 

paszczę i błyskawicznie je zasysa. 

ZWIERZĘTA 
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Surykatka 

To małe zwierzę jest kuzynem mangusty. Jest to 
zwierzątko bardzo przyjazne i łagodne, które 
łatwo się oswaja. Nora surykatki może składać się 

z wielu tuneli lub nawet tworzyć cały labirynt, 
liczący wiele dziesiątków metrów i wyposażony 
w liczne wyjścia i wejścia. Surykatka poluje 
skacząc na swe ofiary niesłychanie szybko i 
zręcznie, a następnie zabija je ugryzieniem w tył 
głowy. Łowi też owady, pająki, stonogi. Zwierzę 
to uwielbia wygrzewać się w słońcu. Zdarza się 
często, że surykatka przytulona do swoich 
współbraci, bierze kąpiel słoneczną leżąc lub 
stojąc na tylnych łapach. W pozycji stojącej 
wypatruje orłów czy innych drapieżnych ptaków. 
Zwierzę pełniące rolę strażnika lokuje się na 
pagórku lub w krzakach, żeby krzykiem móc 
ostrzec swoich braci przed niebezpieczeństwem. 
Gdy tylko da sygnał alarmu, wszystkie inne 
surykatki kryją się błyskawicznie w swoich 
norach.

Informacje pochodzą z Encyklopedycznego Atlasu Zwierząt autorstwa Elżbiety Kiernickiej i Grzegorza 
Wójcika

 

Moje zainteresowania         pisze Michał Zesławski 
Skalar 
Skalary żyją wśród trzcin Amazonki. Przepłynąć mię-
dzy jej łodygami nie jest łatwo. Lecz skalary pływają 
lekko i swobodnie: ciało mają zupełnie płaskie. Wpły-
wają na czystą wodę dla zabawy. A gdy tylko pojawi 
się drapieżnik, natychmiast chowają się do trzciny. 
Wśród trzcin czują się jak za ogrodzeniem: drapieżnik 
je widzi, ale dosięgnąć nie może. Musi więc głodny 
wrócić skąd przypłynął. 
O hodowli skalarów 
Decydując się na hodowlę skalarów trzeba pamiętać, 
że jest to ryba dość wysoka i powinna mieć odpowied-
nio duże akwarium. Powinno mieć ono przynajmniej 
50 cm wysokości i pojemność od 100 litrów w górę. 
Temperatura wody w akwarium przy hodowli ska-
lara powinna wynosić ok 25-27 stopni. Oświetlenie 
mocne i ważne by akwarium było obsadzone wysokimi roślinami rzucającymi cień. Ważna jest też 
dobra filtracja. Trzeba pamiętać, aby tych ryb nie łączyć z gatunkami które mogą podgryzać im płetwy 
oraz z rybami małymi, które mogą stać się pożywieniem dla skalarów. Skalary jedzą pokarm suszony 
i w płatkach. Lubią też pokarmy żywe: rureczniki, ochotki, larwy komarów, oczliki, rozwielitki.    
Odpoczynek rybek. 
Słów kilka jeszcze jak ryba odpoczywa. Sen jest odpoczynkiem dla człowieka. Gdy śpimy nasze orga-
nizmy odpoczywają. Czy ryby także śpią? Nie- ryby nie śpią. Ich odpoczynek polega na tym, że szukają 
sobie jakiegoś spokojnego kącika, przestają pływać i zatrzymują się w miejscu. Stoją. Ryby zastygają w 
miejscu. Nie poruszają wtedy ani jedną płetwą. Często ryby w takiej pozycji nie od razu można zau-
ważyć tylko ich ogonek jaśnieje jakby zapaliła się na nim lampka.  

Informacje pochodzą z książki Tęcza w akwarium autorstwa Wiktora Dackiewicza 
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Justyna Kowalczyk 
przygotował Jerzy Wołowiec 
 
Polska biegaczka narciarska, mistrzyni i 
multimedalistka olimpijska, mistrzyni i 
multimedalistka mistrzostw świata, 
czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w 
biegach narciarskich. Jedna z dwóch biegaczek 
narciarskich w historii tej dyscypliny, które 
zdobywały Puchar Świata trzy razy z rzędu. 
Jedyna zawodniczka, która 4 razy z rzędu 
zwyciężyła w prestiżowym cyklu Tour de Ski. 
Zwyciężczyni 91 Biegu Wazów. Dzięki 
zdobyciu w sumie 5 medali olimpijskich, jest 
najwybitniejszym (pod względem liczby 
medali) polskim sportowcem w historii 
zimowych igrzysk olimpijskich i drugą, po 
Irenie Szewińskiej, najbardziej utytułowaną 
Polką pod względem medalowych zdobyczy na 
letnich i zimowych igrzysk olimpijskich. Ma 
stopień naukowy doktora nauk o kulturze 
fizycznej. 

Andrzej Szarmach 
Przygotował Leszek Syguła 

Polski piłkarz i trener. Wielokrotny reprezentant Polski. Wycho-

wanek Polonii Gdańsk, z której w 1971 przeniósł się do drugoli-

gowej Arki Gdynia. W 1972 roku trafił do Górnika Zabrze. W 

1976 roku przeniósł się do Stali Mielec, w barwach której roze-

grał 131 meczów i strzelił 76 goli. W 1980 roku wyjechał do Fran-

cji i podpisał kontrakt z AJ Auxerre. W barwach AJ, Szarmach 

rozegrał 148 ligowych spotkań, zdobywając w nich 94 bramki. 

W 1985 roku podpisał dwuletni kontrakt z EA Guingamp. Dla 

tego klubu zdobył 33 bramki w 64 spotkaniach. W 1987 związał 

się dwuletnim kontraktem z Clermont Foot.  W Clermont roze-

grał 32 mecze i strzelił 20 goli. Po wypełnieniu kontraktu zakoń-

czył karierę piłkarską. Warto też zaznaczyć, że był trzykrotnym 

uczestnikiem mistrzostw świata: RFN 1974, Argentyna 1978 i 

Hiszpania 1982. Dwukrotny srebrny medalista mistrzostw 

świata w 1974 i 1982 (za trzecie miejsce przyznawano wówczas 

srebrny medal, za czwarte – brązowy). Srebrny medalista olim-

pijski z Montrealu (1976), gdzie z 6 bramkami na koncie, zdobył 

tytuł króla strzelców. W kadrze rozegrał łącznie 61 meczów, w 

których zdobył 32 bramki. 

SPORT 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Świata_w_biegach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Świata_w_biegach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_Wazów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_piłce_nożnej_mężczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia_Gdańsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Górnik_Zabrze
https://pl.wikipedia.org/wiki/AJ_Auxerre
https://pl.wikipedia.org/wiki/En_Avant_Guingamp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Clermont_Foot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Świata_w_Piłce_Nożnej_1974
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Świata_w_Piłce_Nożnej_1978
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_świata_w_piłce_nożnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1976
https://pl.wikipedia.org/wiki/Król_strzelców_w_piłce_nożnej
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Wywiad z Łucją Bednarz, wolontariuszką 
 przeprowadził  Anonimowy Dziennikarz  

Anonimowy Dziennikarz: Proszę, powiedz mi, 
czy w Twojej szkole jest koło wolontariackie i je-
śli tak, to czym ono się zajmuje? 
Łucja Bednarz: W naszej szkole, w technikum 
jest koło wolontariackie. W zeszłym roku prowa-
dziła je pani pedagog Marzena Srokosz-Mokwa, 
a teraz prowadzi je szkolny samorząd. Jak jest 
potrzeba, by gdzieś, komuś pomóc, to poma-
gamy. Np. ostatnio była wigilia dla ludzi ubo-
gich w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zato-
rze i tam pomagaliśmy. Chodzimy też tu, do 
ośrodka Caritas. Jak pamiętam, byliśmy też w 
przedszkolu w Łowiczkach na obchodach Dnia 
Ziemniaka i tam pomagaliśmy przy grillu; byli-
śmy taką pomocą gastronomiczną.  
Anonimowy Dziennikarz: Łucjo, powiedz mi, 
proszę, czy ty jesteś członkinią tego Koła i jeśli 
tak, to dlaczego w nim jesteś?  
Łucja Bednarz: Jestem członkinią tego Koła od 
od września 2016. Wcześniej, w gimnazjum w 
Brzeźnicy, byłam wolontariuszką PCK. Zosta-
łam już wtedy wolontariuszką, bo koleżance z 
naszej szkoły spalił się dom. My, jej znajomi, 
chcieliśmy jej pomóc zbierając dla niej pieniądze. 
Ta zbiórka miała być pod kościołem i abym mo-
gła w tej zbiórce uczestniczyć, to musiałam być 
w strukturze jakiejś organizacji, stąd wolontariat 
w PCK. Byłam też wolontariuszką na Świato-
wych Dniach Młodzieży – u nas w Brzeźnicy, w 
szkole. Dodam, że przed Dniami Młodzieży my 

wolontariusze przeszliśmy szkolenie, jak zacho-
wać się w razie ataku terrorystycznego.  
Jak zaczęłam naukę w technikum w Zatorze, to 
zostałam wolontariuszką w Kole.  
Anonimowy Dziennikarz: Łucjo, czy Twoja 
działalność wolontariacka obejmuje też szpitale?   
Łucja Bednarz: Nie chodzę do szpitali. 
Anonimowy Dziennikarz: Łucjo, jakiej muzyki 
lubisz słuchać? 
Łucja Bednarz: Lubię disco-polo, lubię rytm tej 
muzyki oraz to, że łatwo zapamiętać tekst. 
Anonimowy Dziennikarz: Łucjo, czy masz 
wolny czas, a jeśli tak, to jak go spędzasz? 
Łucja Bednarz: Wolny czas mam po szkole oraz 
w soboty i niedziele. W wolnym czasie – no cóż 
– uczę się, w soboty sprzątam, a w niedziele 
przychodzi do mnie mój chłopak Konrad. 
Anonimowy Dziennikarz: Łucjo, dlaczego zo-
stałaś wolontariuszką w naszym Domu, za-
pewne miałaś też inne możliwości. Co cię skło-
niło do tego? 
Łucja Bednarz: Jak zaczęłam naukę w techni-
kum, pani pedagog Marzena Srokosz-Mokwa 
pytała, kto byłby chętny, aby przychodzić tu do 
Waszego ośrodka. Potem przyszłam do p. Kasi 
na spotkanie i potem na kolejne spotkania i na-
brałam chęci, aby zacząć do ośrodka Caritas 
przychodzić.  
Anonimowy Dziennikarz: Dziękuję za roz-
mowę. 
Łucja Bednarz: Proszę bardzo.

 
 
 
 

CIEKAWY CZŁOWIEK 
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13 stycznia – bł. Weronika z Biance, dziewica 

Urodziła się w Lombardii (Włochy), w diecezji 
Pawi, w roku 1445 w rodzinie ubogiej w dobra 
materialne, ale bogatej w dobra duchowe. Jako 22-
letnia panienka wstąpiła do surowego klasztoru 
augustianek Św. Marty, gdzie pozostała do 
śmierci w charakterze prostej siostry konwertki. 
W klasztorze nauczyła się czytać i pisać, ale nade 
wszystko, jak kochać Pana Boga i jak się z Nim 
jednoczyć. W kontemplacji tak była zaawanso-
wana, że otrzymała dar łez, a nawet ekstaz. Duch 
Święty obdarzył swoją służebnicę szczególnymi 
darami i Bożą mądrością, tak, że radzono się jej 
nawet w bardzo trudnych i zawiłych sprawach. 

Otrzymała dar proroctwa i czytania w sercach, su-
mieniach. Naglona natchnieniem Bożym udała się 
do Rzymu, do papieża Aleksandra VI, który złym 
przykładem swojego prywatnego życia wiele zła 
wyrządził Kościołowi Chrystusowemu, by go bła-
gać o zmianę postępowania. Co mu powiedziała 
ambasadorka Boża, pozostanie na zawsze tajem-
nicą. Błogosławiona zamieniła ziemskie mieszka-
nie na niebieskie dnia 13 stycznia 1497 roku w 52 
roku życia. Pochowano ją w kościele zakonnym, a 
kiedy klasztor został zlikwidowany, relikwie jej 
przeniesiono do rodzinnej wioski Binasco. Papież 
Leon X zezwolił na jej kult (1518), a potwierdził go 
papież Aleksander VIII w 1690 roku.    

2 lutego – bł. Alicja le Clerc 

Urodziła się 2 lutego 1576 roku we Francji, w ro-
dzinie katolickiej. Były to jednak czasy niespo-
kojne i obojętne religijnie. Dlatego Alicja nie inte-
resowała się religią. Ciągłe przemarsze wojsk ruj-
nowały okolice i deprawowały ludzi. Alicję pocią-
gał świat i jego złudne uroki. Chciała się bawić, 
być podziwianą. Rodzice ją kochali, więc na 
wszystko pozwalali. Jednak w tej swobodzie nie 
znajdowała zadowolenia. Zaczęła zastanawiać się 
nad sobą. Trafiła na pobożnego kapłana, który tak 
ją pokierował, że zrozumiała konieczność zmiany 
życia. Rozpoczęła pracę nad sobą. Pomagała cho-
rym, opuszczonym i zaniedbanym dziewczętom. 

W sąsiedniej parafii pomagała proboszczowi, 
który objął zaniedbaną parafię i skutecznie nad 
nią pracował. Zgłosiły się współpracowniczki, 
które później dały początek nowemu zgromadze-
niu Kanoniczek Regularnych od Najświętszej Ma-
ryi Panny. Szkoły przez nie zakładane nauczały, 
wychowywały i przygotowywały dziewczęta do 
życia. W 1603 r. zatwierdził je kardynał Karol Lo-
taryński, a następnie w 1621 r. Stolica Święta. Ali-
cja wyczerpana pracą i umartwieniami, zmarła w 
1622 r. Beatyfikował ją papież Pius XII w 1947 
roku.      

2 marca – św. Symplicjusz, papież 

Według tradycji miał przyjść na świat w Tivoli. 
Został wybrany papieżem po św. Hilarym (zm. 
468). Zaraz na początku jego rządów doszło do 
poważnego sporu między papieżem a patriarchą 
Konstantynopola Akacjuszem, który skłaniał się 
do monofizytyzmu. Autorem nowej herezji był 
mnich konstantynopolitański, Eutyches. W praw-
dzie sobór powszechny w Chalcedonie (451) 
błędy Eutychesa potępił, ale heretyk znalazł silne 
poparcie u cesarza Bazyliskusa (475) i Akacjusza. 
Jego następca, cesarz Zenon, zabronił dyskusji na 
temat natur Pana Jezusa.  

Papież przeciwko temu zaprotestował, bo równa-
łoby się to milczącej zgodzie na błąd szerzony 
przez monofizytów. Cesarz Zenon osadził na sto-
licy aleksandryjskiej bez porozumienia się z pa-
pieżem swojego kandydata, Piotra III Mogensa, 
zwolennika monofizytyzmu. Św. Symplicjusz za-
protestował, co stało się  nowym powodem do za-
ostrzenia sytuacji. Smutnym epilogiem zadrażnie-
nia była pierwsza w Kościele Wschodnim schi-
zma tzw. akacjańska, która stała się faktem tuż po 
śmierci św. Symplicjusza. Rządził Kościołem 15 
lat.  

przygotował Mieczysław Kozioł na podstawie książki:  
ks. Wincenty Zaleski SDB – Święci na każdy dzień 

ŚWIĘCI 



TO MY                                                                                                                                      zima-wiosna 2018 

Dom Pomocy Społecznej Zator 

 
25 

JAK ROZPOZNAWAĆ ŚWIĘTYCH 
PATRONÓW PRZEDSTAWIANYCH  

W DAWNYM MALARSTWIE I RZEŹBIE? 
pisze Halina Świderska 

W dawnych sztukach, które przedstawiają 

postacie świętych patronów, rozpoznawano ich 

po atrybutach. Atrybuty są to przedmioty, czasem 

zwierzęta i rośliny, które umieszczano przy 

postaciach świętych. Przedmioty te musiały mieć 

związek z życiem danego świętego.  

W przypadku świętych, którzy ponieśli 

śmierć męczeńską za wiarę, ich atrybutami były 

najczęściej, choć nie zawsze, narzędzia ich 

śmierci.  

I tak, w mojej rodzinnej parafii w 

archikatedrze łódzkiej, w głównym ołtarzu jest 

przedstawione Przemienienie Pańskie, a po 

bokach są postaci głównych patronów Polski: św. 

Wojciecha i św. Stanisława ze Szczepanowa. Św. 

Wojciech trzyma w ręku wiosło, narzędzie swojej 

śmierci, gdyż został zabity wiosłem przez 

Prusów. Zaś św. Stanisław ze Szczepanowa, 

chociaż też męczennik, ma u stop 

przedstawionego kościotrupa. To zmarły 

Piotrowin, który zaświadczył przed królem 

Bolesławem Śmiałym, że św. Stanisław uczciwe 

kupił od niego ziemię.  

Wszyscy męczennicy mogli mieć, oprócz 

przedmiotu związanego z ich życiem, jako 

atrybut palmę męczeństwa.  

Św. Bartłomiej, który zginął przez odarcie 

skóry nożem, mógł mieć jako atrybut własną 

skórę lub nóż. Św. Wawrzyniec, umęczony przez 

spalenie na ruszcie, jako atrybut miał kratę rusztu.  

Św. Paweł z Tarsu jako atrybut miał 

narzędzie swojej śmierci – został ścięty mieczem, 

ale św. Piotr Apostoł, choć również męczennik, 

jako swój atrybut ma klucze, bo Chrystus dal mu 

klucze królestwa niebieskiego.  

Św. Mateusz ewangelista jako atrybut ma 

zapisaną księgę ewangelii lub też pałkę, narzędzie 

swojej śmierci. Jedyny z apostołów, który nie 

zginął śmiercią męczeńską, ukochany uczeń 

Jezusa, św. Jan Apostoł, jest przedstawiany z 

kielichem eucharystycznym lub barankiem. 

Bardzo zróżnicowany jest świat atrybutów 

świętych kobiet. Św. Maria Magdalena – pierwszy 

świadek Zmartwychwstania Chrystusa – zwykle 

jest przedstawiana z puszką na olejki, bo 

namaściła nimi stopy Jezusa.  

Atrybutem św. Marty, która upominała 

swoją siostrę, aby jej pomagała w gospodarstwie, 

jest łyżka drewniana lub naczynie kuchenne. Jest 

ona przedstawiana jako dobra gospodyni.  

Św. Cecylia ma harfę, gdyż jest miłośniczką 

muzyki i śpiewu kościelnego, a św. Agnieszka -

owieczkę (tak brzmi bowiem po łacinie jej imię).  

Św. Apolonia ma narzędzie swojego 

męczeństwa - obcęgi do wyrywania zębów, gdyż 

w czasie męczeństwa nimi wyrywano jej zęby. 

Została też patronką od bólu zębów.  

Św. Dorota wyposażona jest w koszyczek z 

różami, który w czasie męczeństwa miał jej 

podarować Chrystus.  

Św. Katarzyna Aleksandryjska jako swój 

atrybut ma narzędzie swej męki, czyli koło, gdyż 

była męczona za wiarę kołem; jest patronką 

kolejarzy.  

Bogaty jest zestaw atrybutów św. Barbary i 

używane są dowolnie. Raz jest nim wieża, w 

której zamknął ją ojciec poganin, raz miecz, raz 

kielich eucharystyczny z hostią, bo w więzieniu 

sam Chrystus udzielił jej Komunii Świętej.  

Święte dziewice i święte męczennice oprócz 

atrybutów miały na głowie koronę jako 

szczególnie wyróżnione przez Boga. Korony na 

głowach mają również święci królowie i królowe.  

Z atrybutów zwierzęcych należy pamiętać o 
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atrybucie św. Marka ewangelisty – lwie, zaś św. 

Rocha wyróżnia pies, który go wyleczył liżąc mu 

rany.  

Nie tylko każdy człowiek miał swojego 

patrona, miały też swoich patronów poszczególne 

grupy społeczne i zawody. I tak św. Jerzy jest 

patronem rycerstwa i żołnierzy. Konkuruje on ze 

św. Michałem, pogromcą mocy piekielnych, który 

jest też patronem żołnierzy i policjantów.  

Oficer rzymski, umęczony za wiarę przez 

podpalenie św. Florian, jest patronem strażaków i 

hutników.  

Św. Bartłomiej, ponieważ był odarty ze skóry 

nożem, jest patronem rzeźników. Święty Izydor, 

rolnik, jest patronem rolników. Wspomniana tu 

święta Cecylia jest patronką muzyków.  

Św. Łukasz ewangelista patronuje lekarzom, 

malarzom i rzeźbiarzom. Był podobno lekarzem i 

portretował wiele razy Najświętszą Pannę 

Maryje.  

W wiekach średnich (1000 lat między 

starożytnością a wiekiem XVI zwanym 

renesansem lub po polsku Odrodzeniem) 

wszystkie zawody i prace miały swoich 

patronów. Miał też swoją patronkę najstarszy 

zawód świata - była nią św. Afra, nawrócona 

prostytutka, określona w księgach jako patronka 

upadłych dziewic.  

Skupmy się na chwilę na naszych świętych 

polskich. Wiemy już, że św. Wojciech ma za 

atrybut wiosło, św. Stanisław ze Szczepanowa 

zmarłego Piotrowina, św. Jadwiga Śląska model 

kościoła cystersek w Trzebnicy, który 

ufundowała.  

Św. Kazimierz ma czapkę książęcą, ponieważ 

był Wielkim Księciem Litwy. Św. Stanisław 

Kostka białą lilię jako znak niewinności.  

Atrybuty utrzymywały się również i w 

wiekach późniejszych, są stosowane również 

współcześnie w przedstawianiu świętych.  

I tak święty brat Albert jest przedstawiony z 

dzieckiem w łachmanach. Św. Rafał Kalinowski, 

którego jako swojego patrona obrali kolejarze i 

hutnicy, ma za atrybut koło (jako inżynier 

budował kolej transsyberyjską). Św. Jadwiga 

królowa ma berło rektorskie, ponieważ odnowiła 

uniwersytet Jagielloński. 

W historii sztuk pięknych nauka o 

przedstawieniach symboli nosi nazwę 

ikonografia. Były i są tworzone słowniki 

ikonograficzne, gdzie opisane zostały atrybuty 

poszczególnych świętych. 

Niedawno przeminęła święta noc Bożego 

Narodzenia, warto wspomnieć o zmianie w typie 

przedstawianie Bożego Narodzenia. Stało się to 

pod wpływem objawień XIV-wiecznej św. 

Brygidy Szwedzkiej. Na początku 

chrześcijaństwa i kultu Bożego Narodzenia 

przedstawiano Boże dziecię jako Króla Świata w 

koronie, a Maryję w koronie jako Królową i 

Bogurodzicę.  

Z czasem rozwój typu ikonograficznego 

Bożego Narodzenia szedł w kierunku  

uczłowieczenia Jezusa i Maryi. Dziecię Jezus 

stawało się w przedstawieniach normalnym 

ludzkim niemowlęciem, a Maryja zwykłą kobietą, 

leżącą w żłobie obok Jezusa.  

Z czasem stajenka betlejemska przekształciła 

się we wnętrze mieszczańskiego domu z jego 

bogatym nieraz wyposażeniem i tak trwało to do 

czasów objawień świętej Brygidy Szwedzkiej w 

XIV w.  

Św. Brygida miała widzenie. Ukazała jej się 

Maryja na klęczkach adorująca Dzieciątko w 

żłobie i pod wpływem jej widzeń w typie 

przedstawienia Bożego Narodzenia zaszły 

zmiany. Maryja już nie leży w żłobie lub w łożu, 

lecz klęczy adorując Dzieciątko.  

Objawienia św. Brygidy stały się bardzo 

popularne wśród uczonych ówczesnej Europy. 

Jeden egzemplarz „Objawień” św. Brygidy 

posiadała w swojej bibliotece św. Jadwiga 

Królowa, która podarowała je Karmelitom. Do 

dziś są przechowywane w skarbcu Ojców 

Karmelitów i wystawiane z racji różnych wystaw.  
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Halina Świderska 

Chusta Weroniki 
Rozdział XIV 

Klaudia z wielką niecierpliwością oczekiwała 
wiadomości z miasta o uwolnieniu przez męża 
Jezusa z Nazaretu i ani przez chwilę nie 
wyobrażała sobie, że mogło być inaczej. Przecież 
jej małżonek przysiągł jej na jego miłość do niej, ze 
nie skaże Jezusa na śmierć; poza tym zawsze 
wypełniał jej prośby. A jednak chwilami ogarniał 
ją niepokój o losy Jezusa. Wtedy powtarzała sobie, 
że przecież jej Poncjusz kocha ją i zawsze 
dotrzymywał jej danego słowa.  

A czas upływał i mąż nie wracał do pałacu, nie 
pojawił się też ulubiony wyzwoleniec Piłata, 
który miał jej przynieść wieści z miasta. Niepokój 
Klaudii o Jezusa wzrastał, poczuła się samotna 
razem ze swoim lękiem w tym pałacu, który był 
przecież jej domem. Pragnęła z kimś bliskim 
podzielić się swoim lękiem o Niego. 

Zuzanna obudziwszy się, gdy sprawa sądu 
nad Jezusem przedłużała się, zaczęła mieć złe 
przeczucia. A czas dalej płynął i nagle obie 
kobiety usłyszały kroki, a pełniąca dziś służbę 
przy Klaudii Andrea pokłoniła się swojej pani i 
oznajmiła jej, że pragnie ją niezwłocznie 
odwiedzić Józef z Arymatei, członek Wysokiej 
Rady Żydowskiej.  

Klaudia była ogromnie zadowolona, że 
wreszcie dowie się czegoś o przebiegu sądu nad 
Jezusem i jednocześnie ogromnie zdumiona, 
dlaczego Żyd, już przed szabatem i świętem 
Paschy nie boi się skalać pobytem w pogańskim 
domu. Musiało stać się coś niezwykłego, skoro 
członek Wysokiej Rady Żydowskiej w przeddzień 
Paschy przychodzi z własnej inicjatywy do domu 
rzymskiego namiestnika Judei, poganina.  

Andrea, tak jak chciała jej pani, wpuściła Józefa 
z Arymatei do komnat żony Piłata. Klaudia i 
Zuzanna popatrzyły na twarz przybysza i już 
wiedziały, że stało się to, co najgorsze.  

Twarz Józefa wyrażała jednocześnie bezsilny 
gniew i rozpacz. Zuzanna rozpłakała się. Klaudia 
stała jak oniemiała. Jako ziemiankę nauczono ją, 
żeby nie okazywać uczuć, zwłaszcza uczuć 
słabości, więc łzy z jej oczu nie popłynęły, 
odczuwała tylko silny ból głowy i żołądka.  

Przez chwilę w komnacie zapanowała 
złowroga cisza. Przerwał ją głos Józefa z Arymatei 
pełen rozczarowania i bólu. 

- Dostojna Klaudio, bądź pozdrowiona, twój 
małżonek Piłat Poncjusz nie dotrzymał danego ci 
słowa i podpisał wyrok na naszego nauczyciela, 
Jezusa z Nazaretu. Wydał go naszym 
arcykapłanom. Niedługo będą naszego Mistrza 
prowadzić na Golgotę na ukrzyżowanie. 

- Pozdrawiam Cię, dostojny Jozefie z Arymatei. 
Nie potrafię wyrazić swojego bólu z powodu 
wydania Jezusa na śmierć, myśląc o tym ogarnia 
mnie gniew na mojego męża, że złamał dane mi 
słowo, przecież obiecał, że nie skaże Jezusa z 
Nazaretu na śmierć. Jedynie o czym myślę w tej 
chwili, to uciec z tego pałacu i żyć wśród 
przyjaciół Jezusa. Dziękuje ci, Józefie, za tę 
smutną wiadomość. Czuję, że nadchodzi chwila, 
w której powinnam się ujawnić wobec Maryi i 
powiedzieć kim naprawdę jestem. 

- Dostojna Klaudio! Jeśli chcesz opuścić ten 
dom, to przyjmij gościnę mojej żony i mnie. Jeśli 
uciekniesz z tego domu, twój mąż na pewno każe 
przetrząsnąć całą Jerozolimę, aby Cię znaleźć. Z 
gościnności Efraima i Anny nie radzę korzystać, 
bo cala Jerozolima wie, że u nich gromadzą się 
przyjaciele Jezusa z Nazaretu. I ja postanowiłem 
się ujawnić jako uczeń Jezusa z Nazaretu. 
Postanowiłem już, że mój nowy grobowiec, który 
znajduje się w ogrodzie przy Golgocie oddam 
Jezusowi. Żegnaj dostojna Klaudio! 

Józef pokłonił się i wyszedł z komnat żony 
Piłata. Na odchodnym Klaudia powiedziała mu: 

- Józefie, już zdecydowałam, że w razie 
skazania Jezusa na śmierć opuszczę dom mojego 
męża i będę żyć wśród przyjaciół mojego Mistrza. 
Mam do ciebie prośbę, poczekaj chwilę. 

I Klaudia wyszła do swoich dalszych komnat. 
Po chwili wróciła, siadła przy sekretarzyku i 
rylcem na woskowej tabliczce napisała, że swoją 
szkatułkę wykładaną macicą perłową i kością 
słoniową wraz z zawartymi w niej klejnotami 
powierza w ręce dostojnemu Józefowi z 
Arymatei, złożyła podpis. Po chwili zwróciła się 
do Józefa: 
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- Powierzam ci, dostojny panie z Arymatei, 
moje kosztowności, z którymi weszłam pod ten 
dach, są tylko moje, chcę móc za to żyć wśród 
przyjaciół Jezusa. Nic, co dostałam od męża, nie 
zabiorę ze sobą z tego pałacu, oprócz szala z 
bisioru. To ostatni podarunek mojego męża. 
Sprzedamy go, a pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży ofiaruję na ubogich. Może w tej sposób 
przebłagam najwyższego Boga, Ojca Jezusa, za 
winę mojego męża. Choć chyba dla Poncjusza nie 
ma przebaczenia. Najwyższy chyba mu nie daruje 
skazania Jego Syna na śmierć krzyżową. 

Wręczyła Józefowi tabliczkę woskową z 
tekstem mówiącym, że daje szkatułkę na 
przechowanie Józefowi z Arymatei. Zuzanna 
wyszła z komnaty i po chwil wróciła z płachtą 
szarego płótna. 

- Trzeba zakryć te kosztowności 

I we trójkę zaczęli owijać w zwój szarego 
płótna. Obie kobiety pożegnały się z tak 
niecodziennym gościem.  

Józef wyszedł, a po chwili przyszli dwaj jego 
słudzy i zabrali szkatułkę do jego pałacu.  

Klaudia przygotowywała się do poważnej 
rozmowy z mężem. Początkowy ból, rozpacz i 
smutek, jaki przeżywała na wieść o skazaniu 
Jezusa, zastąpił ogromny gniew na męża. Przecież 
nie dotrzymał danego jej słowa! A przysiągł na 
jego miłość do niej, że nie skaże Jezusa na śmierć. 
To ją najbardziej gniewało. 

„Więc tak wygląda jego miłość do mnie”, 
powtarzała sobie ciągle w myślach. Oczy jej 
nabrały gniewnego blasku, oddech stal się 
przyspieszony, chwilami ze złości zgrzytała 
zębami i powtarzała: 

- Jeśli nic dla ciebie, Poncjuszu, nie znaczę to 
lepiej będzie ci żyć beze mnie. 

Poprawiła szaty i uczesanie włosów. Obejrzała 
się w lustrze i szybkim krokiem wyszła kierując 
się w kierunku komnat męża.  

Piłat, wróciwszy do pałacu po tak trudnym dla 
niego przewodzie sądowym, znów opróżnił kilka 
kielichów wina i chwiejnym krokiem podążał w 
kierunku łoża, gdzie położył się.  

Całe cubiculum wirowało mu w głowie. Nie 
mógł pozbyć się ostatniego widoku Galilejczyka, 
który ciągle stal mu przed oczyma. Jezus w czapie 
z ciernia na głowie, że stróżką krwi płynącej po 

twarzy…  

Chciał zasnąć. O swojej żonie chciał chwilowo 
zapomnieć, ale to nie było mu dane. Rozległo się 
pukanie do drzwi cubiculum, najpierw ciche 
potem coraz głośniejsze, ponieważ nie otwierał. 

- Piłacie z Pontu, to ja, twoja żona, muszę się z 
tobą natychmiast zobaczyć i porozmawiać. 
Natychmiast i bez zwłoki - brzmiał gniewny, 
donośny głos jego żony.  

Piłat, który po sporej ilości wypitego tego dnia 
wina był pijany, wstał i chwiejnym krokiem 
podszedł do drzwi i odtworzył jej.  

W drzwiach stała jego żona z roziskrzonymi 
oczami, które zdawały się ciskać w niego pioruny 

- Witaj, moja jutrzenko! - Niepewnie zaczął 
rozmowę.  

Klaudia szybko wtargnęła do cubiculum męża 

- Piłacie z Pontu, jeśli byłam twoją jutrzenką, to 
ona raz na zawsze dla ciebie zgasła w dniu 
dzisiejszym! To tak wygląda twoja miłość do mnie 
i tyle warte są twoje przysięgi?! Skazałeś 
niewinnego człowieka na hańbiącą śmierć. Jezus 
z Nazaretu był Synem Boga Żydów, ten Bóg jest 
jednocześnie Bogiem wszystkich ludzi. Będzie On 
się mścił na tobie za śmierć swojego Syna, Piłacie 
z Pontu, nie ma dla ciebie przebaczenia!!! 

- Klaudio Kornelio, żono moja, nie mogłem 
inaczej. Gdybym nie skazał tego Jezusa na śmierć, 
to groziła hańba i śmierć tobie. Kobieto! Zrozum, 
że zrobiłem wszystko, co mogłem, aby tego 
Galilejczyka uwolnić! 

- Nie wierzę ci! Znam twoją bojaźliwość wobec 
Tyberiusza, gdybyś wyroku nie podpisał, nic by 
ci Cezar nie zrobił. Ty masz przecież władzę w 
Judei. 

- Klaudio Kornelio, moja jedyna żono, wierz 
mi, że nie mogłem inaczej. 

I Piłat zbliżył się chwiejnym krokiem do niej, 
próbując objąć jej w kibić. 

- Odejdź ode mnie, Poncjuszu!!! Za dużo wina 
dziś wypiłeś, jesteś pijany. 

I Klaudia gibkim ruchem uwolniła się z jego 
objęcia. 

- Wolałeś swojego Cezara, niż miłość do mnie. 
Cezar Tyberiusz woli podobno chłopców, niż 
kobiety. Jedź do niego i spróbuj się z nim 
pokochać, choć pewnie nie byłby zadowolony z 
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takiego podstarzałego kochanka. 

- Klaudio, proszę cię, wybacz mi! 

- Dla ciebie nie ma już przebaczenia, a ja nie 
mogę już być twoją żoną – krzyknęła Klaudia i 
wybiegła z cubiculum męża.  

Piłat pozostał sam. Wino szumiało mu mocno 
w głowie. Ogarnęła go wściekłość na Galilejczyka. 
„Chyba jednak ci arcykapłani żydowscy i mają 
rację”, pomyślał. „To zwodziciel i czarownik, i 
urzekł swoimi czarami moją kobietę: ot, takie 
zwykle babskie gadanie, że nie może już ze mną 
żyć. Jak czary Galilejczyka miną, to moja żona się 
opamięta, zresztą nie wierzę, żeby odważyła się 
mnie opuścić. Ale czuję, że z tym Galilejczykiem 
będę miał jeszcze kłopoty po Jego śmierci” - 
rozmyślał. Po czym położył się na łożu, a po 
chwili słychać było donośne chrapanie. 

* * * 

Klaudia wróciwszy do swoich komnat 
wiedziała już, co powinna robić. Wyciągnęła już z 
kufra strój ubogiej izraelskiej kobiety, w który 
ubierała się, gdy szła na spotkanie z Jezusem i jego 
przyjaciółmi. Włosy uczesała inaczej, aby je ukryć 
pod chustą.  

Gdy skończyła czesanie, do komnaty wpadła 
Zuzanna. Z wielkim płaczem oznajmiła jej, że 
Jezusa prowadzą z wielką belką krzyżową na 
Golgotę. Eskorta, złożona z pretorianów, 
prowadzi skazańca na miejsce straceń.  

Twarz Klaudii była skamieniała  - wyrażała 
ogromny ból, choć nie uroniła ani jednej łzy. 
„Najgorsza jest dla mnie bezsilność, nic nie mogę 
zrobić, aby Jezusowi pomoc” - myślała ta córka 
Rzymu, wychowana w atmosferze takiej, iż 
zawsze należy działać, a nigdy nie okazywać 
słabości. 

- Chodź, Zuzanno, będziemy z naszym 
Mistrzem do ostatnich jego chwil.  

Przerzuciła przez ramię szal z bisioru i obie 
wyszły z komnat Klaudii, a następnie doszły do 
zaułka ulic starej Jerozolimy. Pierwszą osobą, jaką 
spotkały, był Józef z Arymatei.   

Wysoka jego postać przybrana była w płaszcz 
z ciemnego płotka z kapturem, jaki nosili ubodzy 
Żydzi. I Józef widocznie chciał pożegnać Mistrza 
w ukryciu 

- Witaj, dostojna Klaudio, witaj, Zuzanno! 

Widzę, że wy też chcecie pożegnać Jezusa. 

- Józefie z Arymatei, jesteśmy przecież 
uczniami jednego Nauczyciela, dlatego uważam, 
że możemy darować sobie tę dostojność i mówić 
sobie po imieniu - odezwała się Klaudia. 

- Masz rację, Klaudio, tak będzie dobrze. Chcę 
wam coś powiedzieć: ze względu, Klaudio, na 
twoje bezpieczeństwo nie możecie iść z Mistrzem 
na Golgotę, radzę krótko go pożegnać na drodze 
krzyżowej, bo gdy twój mąż zorientuje się, że go 
opuściłaś, będzie cię szukał i szybko cię tam 
znajdzie. 

- Józefie, gdy wychodziłam z pałacu, mój mąż 
był kompletnie pijany, ale posłucham twojej rady, 
chodźmy więc na ulice Jerozolimy. 

Przyspieszyli kroku i szybko znaleźli się na 
wąskich ulicach śródmieścia Jerozolimy, przez 
które wolno posuwał się orszak z eskortą 
pretorianów i Skazańca.  

Klaudia zobaczyła najpierw Maryję, Jego 
Matkę. Twarz jej była tak skamieniała, że z daleka 
nie było widać wyrazu żadnych uczuć.  

Klaudia i Zuzanna przepychały się przez tłum 
gapiów, aby być bliżej orszaku prowadzącego 
Jezusa. Zobaczyły, że poprzeczną belkę krzyżową 
dźwiga za Mistrza Szymon z Cyreny.  

Jezus idąc słaniał się, widocznie był bardzo 
osłabiony po biczowaniu.  

Zuzanna zobaczywszy mistrza głośno płakała. 
Klaudia, choć mocno chciała, nie mogła uronić ani 
jednej łzy, ale w głowie jej szumiało i w środku 
czuła coraz większy ból żołądka.  

„Józef oddaje Jezusowi swój nowy grób, 
Szymon niesie za niego belkę krzyżową, a ja cóż 
mogę zrobić dla mojego Mistrza?” - zastanawiała 
się. 

I nagle wiedziała już, co ma zrobić. Jezus w tym 
momencie spojrzał w jej stronę. Znów spojrzenia 
ciemnych oczu żony Piłata i błękitnych oczu 
Jezusa skrzyżowały się, tak, jak kiedyś przy 
pierwszym ich spotkaniu. Jakże inny był dzisiaj jej 
Mistrz! Na głowie miał czapę z ciernia, twarz i 
jasne włosy zalane były krwią. Ledwo można było 
poznać tego wspaniałego Mówcę i Cudotwórcę 
wskrzeszającego zmarłych. 

Klaudia już wiedziała, jak ma pomóc Jezusowi, 
zobaczyła, że orszak prowadzi znany jej Gajusz 
Sever, który zawsze był bardzo usłużny wobec 
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niej. Przedarła się przez tłum.  

W tej chwili zaczął wiać ostry, wiosenny wiatr. 
W tej chwili krzyknęła rozkazującym tonem po 
łacinie:  

- Natychmiast rozstąpić się.  

Eskorta pretorianów rozstąpiła się. I swoim 
szalem, ostatnim podarunkiem od męża, zaczęła 
ocierać twarz Jezusa z krwi i potu. Krew płynęła 
po twarzy Mistrza strużkami, a pot pojawił się w 
postaci dużych kropli. 

- Panie, wybacz mi, że tylko tyle mogę dla 
Ciebie zrobić - szepnęły cicho po aramejsku jej 
usta.  

Jezus popatrzył tylko na nią z wdzięcznością. 

Prowadzący orszak Gajusz Sever drgnął na 
dźwięk głosu Klaudii, ten głos zawsze by 
odróżnił, nawet od tysiąca głosów kobiecych. 

- Och, mea dominia (Och, moja pani) – wypsnęło 
się. „To moja umiłowana, aby tylko nikt nie 
dowiedział się o tym. Ale jak żona namiestnika 
rzymskiego znalazła się tutaj?”  

Spojrzał na kobietę ocierającą Jezusowi twarz, 
ubraną tak jak ubierały się biedne Żydówki.  

„To niemożliwe” – myślał, choć wiedział, że 
głos wypowiadający słowa po łacinie, który kazał 
rozstąpić się żołnierzom, na pewno był głosem 
żony namiestnika, jednak spojrzawszy na jej 
odzienie zwątpił.  

Ten niesforny, wiosenny wiatr zerwał chustę z 
głowy Klaudii i ciemne loki rozsypały się jej na 
ramiona i plecy.  

Oniemiały z wrażenia Gajusz Sever krzyknął:  

- Och mea carissima dominia! (Och, moja 
najukochańsza pani).  

Klaudia, spojrzawszy na niego, położyła 
gestem rozkazującym palec na ustach. Zrozumiał, 
że nakazywała mu milczenie o jej obecności tutaj. 
Wzięła szal ucałowała go i złożyła, następnie 
wycofała się do Zuzanny. 

- Pani, jesteś bardzo odważna – szepnęła 
Zuzanna, a idący za nimi Józef z Arymatei szybko 
podał Klaudii chustę, którą porwał jej wiatr. 

- Klaudio, osłoń głowę chustą, bo cię poznają. I 
chodźmy już z stąd do mojego domu. Tak będzie 
najbezpieczniej dla ciebie. Moja żona Sara wie, że 
będziemy was gościć. 

Klaudia zawiązała chustę na głowie 
zakrywając loki. Obie z Zuzanną posłusznie 
poszły za Józefem do jego pałacu. 

* * * 

Sara, żona Józefa z Arymatei, dowiedziawszy 
się, że będzie gościć w swym pałacu dwie 
niewiasty z kręgów przyjaciół Jezusa, bardzo się 
ucieszyła, bo lubiła przyjmować gości, 
jednocześnie była pełna ogromnego smutku z 
powodu skazania Mistrza na śmierć i z oczu raz 
po raz płynęły jej łzy.  

Dla gości przygotowała obszerną komnatę na 
pierwszym piętrze, gdzie Klaudia (dalej uważana 
za Weronikę, gdyż Józef nie zdradził żonie 
tajemnicy Klaudii) i Zuzanna rozgościły się.  

Wtem Sara dowiedziała się, że Nikodem 
przyszedł do jej męża. Sara powitała go: 

- Pokój z tobą, Nikodemie! Proszę do komnaty 
gościnnej na piętrze. Mój mąż zaraz powinien 
przyjść. 

- Pokój z tobą, Saro, w tym tak bolesnym dla 
nas dniu. A myśmy się spodziewali, że Jezus 
Nazaretu wyzwoli nas z niewoli rzymskiej i 
zbuduje nowe, silne królestwo Izraela. A dziś jest 
koniec wszystkich naszych marzeń. 

I Nikodem, młody człowiek, uczony wśród 
faryzeuszów, rozpłakał się. 

- Nikodemie, mój mąż zaraz przyjdzie, a ja idę 
na górę zobaczyć, jak urządzili się nasi goście. 

Sara poszła do Zuzanny i Klaudii. Klaudia na 
stole rozłożyła skrwawiony Krwią Jezusa szal z 
bisioru. Gdy to zrobiła, obie z Zuzanną oniemiały 
z wrażenia. Na tkaninie była odbita w naturalnej 
wielkości twarz Jezusa z Nazaretu.  

Najpierw obie myślały, że to jest przewidzenie, 
czule dotykały twarzy odbitej na tkaninie. Wbrew 
ich oczekiwaniom przy dotknięciu wizerunek 
twarzy nie rozmazywał się. Widoczne były krew 
i pot na umęczonym obliczu Mistrza.  

Zuzanna pierwsza padła przed rozłożoną 
tkaniną na kolana i głośno odmawiała psalmy 
króla Dawida, wielbiąc Najwyższego Boga 
Izraela. Klaudia również uklękła, ona nie znała 
psalmów, ale całując twarz Jezusa na szalu 
szeptała wiele razy: 

- Dzięki ci, mój Mistrzu, Jezusie z Nazaretu, za 
Twój ostatni cud na ziemi.
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Zamek w Oświęcimiu 
przygotował Boguś Kuźma

Budowla wznie-
siona w średniowieczu 
na szczycie wzgórza 
na prawym brzegu 
rzeki Soły w Oświęci-
miu.  

Zamek składa się 
z XIII wiecznej wcze-
snogotyckiej wieży 
obronnej krytej da-
chem i dwukondygna-
cyjnego, podpiwniczo-
nego budynku, wznie-
sionego na planie pro-
stokąta.  

Znaczną część for-
tyfikacji zabrała zmie-

niająca przez wieki swój bieg rzeka. Na wzgórzu zamkowym znajdują się resztki murów obronnych.  
Pod zamkiem ciągną się dwa tunele: starszy (zbudowany przez Niemców 1940 do 1944), który 

pełnił funkcję schronu przeciwlotniczego, i nowszy. 
Wieżę zbudowano na rzucie kwadratu o boku 10,5 metra, jej ściana zachodnia została wysunięta 

poza obrys murów o około 2 metry, a cała wieża 1,5 metra ponad poziom najstarszej części muru.  
Po wzniesieniu kamienistej budowli do wysokości 1,7 m nad poziom fundamentów kamiennej 

budowli, prace z nieznanych przyczyn przerwano a po wznowieniu budowy zmieniono materiał bu-
dowlany na cegły. Grubość ścian wieży u podstawy wynosi ok. 4 m.  

Dach zamku kryty gontem wieńczą dwie miedziane kule.  
Wewnątrz najwyższej kondygnacji jest duże pomieszczenie mieszkalne z kominkiem. Od strony 

północno-wschodniej widnieje okno strzelnicze z reflektarzem dawnego pomostu.  
Od południowej strony na poziomie dziedzińca znajduje się wejście wykonane w XIX wieku.  
Styl budowli pomimo napraw i rekonstrukcji pozostał niezmieniony.  
Na podstawie zachowanych dokumentów zamku można opisać wygląd pomieszczeń. Pomiesz-

czenia, w których podejmowano przybyłych mieściły się na piętrze. Składały się na nie duża izba, dwa 
pokoje i dodatkowa sala.  

Po drugiej stronie zamku też na piętrze znajdowało się kilka izb i kaplica. Pod nimi kancelaria i 
sklepy.  

Wieża miała po II lub III kondygnacje połączone wewnątrz schodami. Wejście na znacznej wyso-
kości wymagało przystawienia drabiny. W XVII w dobudowano drewniane schody zewnętrzne które 
nie przetrwały do czasów współczesnych.  

W dolnej części zamku, do której nie było dostępu z zewnątrz, mieściło się więzienie. Na elewacji 
wieży widniał zegar. W budynku sąsiadującym z wieżą była piekarnia, również spiżarnia.  W zbro-
jowni przy pierwszej bramie przechowywano kusze i działa oraz proch strzelniczy.  

Te informacje o zamku, które przygotowałem, uważam za ciekawe. 
 
Informacje pochodzą z książki Leksykon miast województwa małopolskiego 

CIEKAWE MIEJSCA 
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Zator
Miasteczko o 725-letniej tradycji, położone w wo-
jewództwie małopolskim u stóp Podgórza Kar-
packiego, w Kotlinie Oświęcimskiej, nad rzeką 
Skawą, 240 m n.p.m. Skawa uchodzi do Wisły ok. 
4 km na północ od centrum miasta. Z Zatora pro-
wadzą drogi w kierunku Chrzanowa (18 km), 
Krakowa (50 km), Andrychowa (18 km), Oświęci-
mia (18 km) i Wadowic (15 km).  
Nazwa miasta nie jest łatwa do wytłumaczenia. 
Może ona pochodzić od zatorów lodowych two-
rzących się wiosną przy ujściu Skawy do Wisły 
albo od zamulenia rzeki. Bardziej jednak prawdo-
podobne jest, że w pobliżu zbiegu ziemi krakow-
skiej i Śląska stworzono „zator” w postaci zespołu 
warowni i grodzisk.  
Jako wieś książąt opolskich istniał już w XII w. 
Pierwsza oficjalna wzmianka o wsi Zator pocho-
dzi z 1228 roku, w związku z nadaniem jej woje-
wodzie opolskiemu Klemensowi z Ruszczy.  
W 1281 roku Zator wszedł w skład nowopowsta-
łego Księstwa Cieszyńsko-Oświęcimskiego, a w 
1292 roku Mieszko Cieszyński nadał Zatorowi 
prawa miejskie.  
W latach 1445-1564 był stolicą księstwa zator-
skiego, powstałego z podziału księstwa oświę-
cimskiego. Zator z księstwem został w 1494 r. 
sprzedany przez księcia Janusza IV królowi Ja-
nowi Olbrachtowi (z prawem dożywotniego wła-
dania).  
Po śmierci ostatniego zatorskiego księcia Janusza 
V w 1530 r. miasto stało się siedzibą starostwa nie-
grodowego, a w 1564 r. zostało włączone do ziem 
Korony.  
Po rozbiorach Polski, znajdującą się w zaborze au-
striackim ziemię zatorską kupił tutejszy starosta 
Fryderyk Piotr Dunin w 1778 r.  
Kolejnymi właścicielami Zatora byli Poniatowscy, 
Tyszkiewiczowie i Wąsowiczowie, a od 1833 aż 
do czasu II wojny światowej - rodzina Potockich.  
Okres wojen szwedzkich przyniósł miastu znisz-
czenia i upadek gospodarczy. Mieszkańców nę-
kały nieurodzaje, powodzie, pożary i „morowe 
powietrze”.  

Do zubożenia ludności w późniejszym okresie 
przyczyniły się również przemarsze obcych 
wojsk, grabieże i rozboje.  
Uruchomienie w 1884 roku linii kolejowej Ska-
wina-Oświęcim przyczyniło się do ponownego 
ożywienia życia gospodarczego miasta. Powsta-
wały nowe zakłady wytwórcze, rozwijało się rze-
miosło, głównie plecionkarstwo i wikliniarstwo, 
kwitł handel, prosperowała gospodarka rybna.  
Od 1865 r. działała w mieście Straż Ogniowa, od 
1871 r. Czytelnia Miejska, od 1891 r. Sąd Grodzki, 
od 1892 r. Urząd telegraficzny, od 1895 r. Towa-
rzystwo Zaliczkowe, obecnie Bank Spółdzielczy, i 
szkoła koszykarska.  
W wyniku II wojny światowej Zator został wcie-
lony do Rzeszy Niemieckiej (Reichu). W dniu 26 
stycznia 1945 r. wojska niemieckie wyparte zo-
stały przez wojska radzieckie wchodzące w skład 
60 Armii l Frontu Ukraińskiego.  
Aktualnie miasto pełni funkcję lokalnego ośrodka 
usługowego, jest siedzibą władz miejskich. Po-
wstanie samorządu lokalnego stało się szansą bar-
dziej dynamicznego rozwoju, szczególnie w za-
kresie mieszkalnictwa i infrastruktury z nim 
związanej. Zator stanowi siedzibę Urzędu Miasta 
i Gminy w powiecie oświęcimskim.  
Gminę tworzą sołectwa, których gospodarzem z 
mocy ustawy samorządowej jest sołtys. Sołtys 
jako przedstawiciel sołectwa zobowiązany jest do 
reprezentowania wsi, zwoływania zebrań, wiej-
skich, inicjowania czynów społecznych oraz po-
dejmowania działań w interesie mieszkańców. W 
gminie mieszka 10 000 mieszkańców, z czego  
w samym mieście Zator około 4 000 osób, a jego 
obszar wynosi 12,5 km2.  
Herb księstwa zatorskiego przedstawia białego 
orła z rozpostartymi skrzydłami na błękitnym tle  
i złotą literą ,,Z'' na piersi. Herb miasta stanowią 
trzy miecze z czarnymi głowicami, stykające się u 
dołu ostrzami, na czerwonym tle. 

Informacje przygotował Mieczysław Kozioł,  
pochodzą z książki Juliana Znikowa Wadowice i okolice – przewodnik monograficzny 

HISTORIA 
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Oświęcim. Osiedle Chemików 
Dla specjalistów z całej okupowanej Europy 

(głównie Niemców) pracujących dla potrzeb po-

wstającego „Buna Werke” Niemcy wybudowali 

„Moster Stadt” miasto wzorowe, które po wojnie 

stało się podstawą budowy osiedla Chemików.  

Osiedle składa się z kilku rozwarstwionych 

chronologicznie stref. Jego rdzeń stanowi pocho-

dzący z I połowy lat 40 XX wieku zespół o ukła-

dzie blokowym. Rozpoczęcie budowy miało miej-

sce w 1942 roku. Układ obejmuje ulice Wróblew-

skiego, Łukasiewicza, Zawidzkiego, Olszew-

skiego, Śniadeckiego, Marchlewskiego, Mendele-

jewa i Skłodowskiej-Curie. Na osiedlu znajdują 

się również zespoły zabudowy socrealistycznej.  

Niemiecki okupant mający tak wielkie plany 

rozwoju przemysłowego okolicy – chemia, prze-

mysł zbrojeniowy, kopalnie węgla, zasoby wody, 

pokłady żwiru i piasku, korzystając przede 

wszystkim z niewyczerpanej siły roboczej więź-

niów KL Auschwitz, potrzebował wielu swoich 

zaufanych specjalistów, techników i inżynierów 

do spraw budowy, produkcji, administracji i za-

rządzania. Oni też, oprócz Wermachtu, SS, Ge-

stapo i szeregu innych organizacji, mieli zasiedlić 

budowanie z ogromnym rozmachem i wielkim 

tempie osiedle mieszkaniowe pomiędzy właści-

wym Oświęcimiem (dzisiejsze stare miasto) a fa-

bryką.  

Specjaliści ci zamieszkali tutaj wraz z rodzi-

nami. Wznoszone dla nich budynki stoją do dzi-

siaj i dość dobrze się prezentują. Mieszkania są 

duże, wysokie i przestronne.  

Budowa osiedla zaczęła się od dzisiejszej ul. 

Marii Curie-Skłodowskiej i posuwała się szybko 

na zachód w stronę starego miasta. Na miejscu 

cmentarza parafialnego planowany był plac defi-

lad. Całe osiedle miało nosić imię NSDAP. Jed-

nym ze wzniesionych jako ostatni jest gmach 

obecnej szkoły przy ul. Olszewskiego.  

Koniec wojny zastał budynek niewykończo-

nym, a według planów miał on przypominać kra-

kowskie sukiennice otoczone arkadami i krużgan-

kami. Jego południowo-wschodnie skrzydło po-

chodzi z okresu okupacji, natomiast skrzydło 

środkowe i północno-zachodnie z lat pięćdziesią-

tych XX wieku. Starsza część wybudowana jest w 

stylu „ojczystego” tradycjonalizmu, nowsza so-

crealizmu.  

Ciekawostką jest fakt, że z tego miejsca, po-

przez całe osiedle, tereny po fabrykę i dalej przez 

całe zakłady, wzdłuż drogi prowadzacej do Za-

tora, od wewnętrznej strony ogrodzenia, biegły 

tory kolejowe, którymi jeździła kolejka przewo-

żąca ludzi do pracy. Końcowym etapem jej kurso-

wania był dworzec fabryczny w Monowicach.  

W latach powojennych kolejka funkcjono-

wała w nieco skróconej formie, bo od ulicy Bema. 

Cieszyła się ogromnym powodzeniem aż do li-

kwidacji na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. Oświę-

cimianie dobrze pamiętają kolejkę z dymiącą i sy-

piącą sadzami lokomotywą. Po stacji na osiedlu 

pozostał jedynie ślad w postaci kamiennego bloku 

wystającego z ziemi przy skrzyżowaniu ulic Bema 

i Olszewskiego.  

Pas ziemi biegnący wzdłuż torów w stronę 

fabryki wyłożony był dużą kostką brukową, 

wszystko to zostało rozebrane. Tuż obok stacji ko-

lejki znajdowała się wytwórnia asfaltu.  

W Oświęcimiu przez długie powojenne lata 

przyjęte były dwie formy dojazdu do fabryki: ko-

lejką lub rowerem. Warto wspomnieć te setki 

może i tysiące rowerzystów poruszających się uli-

cami pomiędzy fabryką a dzisiejszym osiedlem 

Chemików.  

Na osiedlu znajdowało się wiele innych bu-

dynków, głównie baraków np. przy dzisiejszej ul. 

Łukasiewicza pomiędzy dawnym hotelem „Zie-

lonka”, przedszkolem „Bajka” i ośrodkiem zdro-

wia stały baraki które rozebrano ostatecznie w 

1957 r.  

             przygotował Władysław Kamiński  

na podstawie książki  

Z Dziejów Ziemi Oświęcimskiej  
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.  PRZEPISY NA WIELKANOC 

 

Żurek wielkanocny 
proponuje Teresa Kukuczka 

 

Składniki: 

100 g boczku lub kieł-

basy (może być biała 

kiełbasa surowa), 1 bu-

telka zakwasu z mąki 

żytniej, 1 litr bulionu 

warzywnego (najlepiej 

z włoszczyzny), 1 listek 

laurowy, kilka ziarenek 

ziela angielskiego, 1 

grzybek suszony, 1 zą-

bek czosnku, 1 łyżka 

tartego chrzanu, 4 ziem-

niaki, 2 jajka, 1 łyżki ma-

jeranku, 1 łyżka soku z 

cytryny, sól, pieprz i cu-

kier 

 

 

Sposób przygotowania:  

Chudy boczek lub kiełbasę kroimy w kostkę i smażymy na patelni. Białą kiełbasę należy wło-

żyć do gotującej się zupy. Do wrzącego bulionu warzywnego wkładamy usmażony boczek 

lub kiełbasę. Kroimy w kostkę surowe ziemniaki i razem z suszonym grzybkiem dodajemy do 

bulionu. Doprawiamy całość solą i pieprzem, listkiem laurowym, zielem angielskim i gotu-

jemy 20 minut. W tym czasie gotujemy jajka na twardo. Obieramy ze skorupek i kroimy na 

ćwiartki. Zupę przyprawiamy majerankiem i poprzednio przeciśniętym przez praskę ząbkiem 

czosnku. Wlewamy dobrze wymieszany żur i dodajemy łyżkę chrzanu, sok z cytryny i cukier. 

Całość mieszamy i podgrzewamy, ale nie gotujemy. Do misek wykładamy jajka (dodajemy, 

jeśli mamy ugotowaną białą kiełbasę). Wlewamy do misek żur. Zupę można również zaprawić 

dwiema łyżkami śmietany i posypać świeżymi ziołami.  

 

KULINARIA 



TO MY                                                                                                                                      zima-wiosna 2018 

Dom Pomocy Społecznej Zator 

 
35 

Tradycyjny makowiec drożdżowy 
 
Składniki na ciasto: 

• 0,5 kg mąki 

• 150 g masła 

• 150 g cukru 

• 50 g drożdży 

• 4 żółtka 

• 1 szklanka mleka 

• cukier waniliowy 

 

Składniki na masę makową: 

• 400 g maku 

• 100 g masła 

• 3 białka 

• 3 szklanki mleka 

• 3/4 szklanki cukru 

• 5 łyżek miodu 

• orzechy włoskie, rodzynki, skórka z pomarańczy - wg uznania 

 

Sposób przygotowania: 

• Drożdże rozpuszczamy w letnim mleku, dodajemy 2 łyżki mąki i łyżkę cukru, czekamy 

około 15 minut. Żółtka ucieramy z cukrem, dodajemy przesianą mąkę i zaczyn drożdżowy. 

Wyrabiamy dokładnie ciasto do moment, kiedy zacznie odchodzić od miski. Dolewamy wtedy 

roztopione i przestudzone masło i wyrabiamy jeszcze kilka minut. Gotowe ciasto przykry-

wamy wilgotną ściereczką i odstawiamy na około godzinę w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 

Ciasto powinno podwoić swoją objętość. 

• W tym czasie zalewamy mak wrzącym mlekiem i gotujemy przez około 10 minut. Na-

stępnie mielimy mak w maszynce do mięsa, najlepiej 3 razy. Do masy makowej dodajemy 

roztopione masło, cukier, miód i bakalie, a następnie gotujemy przez 10-15 minut. Z białek 

ubijamy sztywną pianę i dodajemy do ostudzonego maku, delikatnie mieszamy całość. 

• Ciasto i masę makową dzielimy na dwie części. Ciasto rozwałkowujemy na oprószonej 

mąką stolnicy i nadajemy mu kształt prostokąta. Na jednym końcu ciasto powinno być nieco 

grubsze niż na drugim. Masę makową rozsmarowujemy równomiernie na całej powierzchni 

ciasta, zostawiając 2 cm przy brzegach. Zawijamy ciasto wzdłuż węższego boku, zaczynając 

od cieńszej strony. Makowce wkładamy do podłużnej formy wyłożonej papierem do pieczenia 

i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 stopni na około 50 minut. Wierzch gotowego 

makowca można posmarować lukrem i posypać orzechami. 

S M A C Z N E G O !!! 
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Warunkiem rozwiązania konkursu jest podanie hasła z krzyżówki oraz przygotowanie prawidło-
wych odpowiedzi na poniższe zagadki. Rozwiązania prosimy złożyć w gabinecie psychologicznym 
(307) do dnia do 18.05.2018. Spośród autorów prawidłowych rozwiązań wylosujemy 3 nagrody 
główne oraz nagrody pocieszenia. 

Odpowiedz na poniższe zagadki: 
 
1. Na wielkanocnym stole  
to ona króluje.  
Polana słodkim lukrem  
i gościom smakuje... 
 
2. Przylatują z daleka bociany 
Zakwitają w lesie sasanki. 
Marzanna umknęła do morza,  
Od tej pory cieplejsze są ranki… 
 
3. Choć na dworze jeszcze chłodno; 
takie zimne noce, ranki... 

Pierwsze wiosnę lubią witać 
i krokusy, i… 
 
4. Choć już Święta blisko 
wiatr na dworze dmucha. 
Na talerzu, w domu  
kiełkuje. 
 
5. W ten świąteczny dzień  
każdy z nas się śmieje. 
A woda nie z nieba,  
lecz z wiader się leje… 
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