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O tym co będzie i o tym, co było 

czyli wspomnienia i aktualności lipca, sierpnia i września 

 

LIPIEC 

 

• 9 lipiec - grill połączony z występem grupy teatralnej - powitanie lata 

• 31 lipiec - Quest śladami zatorskich zabytków  

 

SIERPIEŃ 

 

• 7 sierpień - uroczystość odpustowa ku czci bł. Edmunda Bojanowskiego   

• 9 sierpień - wspólne grillowanie 

• 24 sierpień - Quest śladami zatorskich zabytków  

 

WRZESIEŃ 

 

• 4 wrzesień - wycieczka do Wisły  

• 4 wrzesień -  spotkanie integracyjne w restauracji Revel 

• 6 wrzesień -  spotkanie dożynkowe w Zebrzydowicach  

• 6 wrzesień -  spotkanie integracyjne na Kalatówkach  

• 12 wrzesień - Dzień Sportu w Izdebniku 

• 27 wrzesień - grill na pożegnanie lata 

 
Informacje zebrała Jola Tondus  na podstawie planu przygotowanego przez Danutę Sordyl 

AKTUALNOŚCI
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Drodzy Nasi Solenizanci 

lipcowi, sierpniowi, wrześniowi 

z okazji Waszego Święta 

życzenia najlepsze: 

odwiedzin i spotkań z bliskimi 

dobrych słów od ludzi. 

Życzymy, aby zawsze ktoś o Was pamiętał. 

Spokoju w sercu, mało smutku, 

dużo radości i miłości 

 

 
W imieniu Zespołu Redakcyjnego 

przygotowała Kornelia Monka 

 

 

 

 

 

IMIENINY  I  URODZINY
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Nasz wyjazd do Szyjek 
przygotowała Małgosia Chominiec  

Na zaproszenie DPS-u z Bobrku byliśmy na pikniku w Szyjkach. Piknik ten był 
zorganizowany na powitanie lata. Nasza grupa teatralna wystąpiła tam z przedstawieniem 
o lecie. Nie tylko myśmy tam występowali, ale też grupy z innych Domów Pomocy Społecznej 
np. z Wadowic , Izdebnika czy Pogórza. Wszystkie przedstawienia podobały mi się. 
Po przedstawieniach były skecze. Do jedzenia były pyszne kiełbaski z chlebem. Potem 
p. Danusia, która była z nami przyniosła drożdżówki. Do picia była kawa i herbata. Wszystko 
się udało. Była też zabawa, śpiewy i tańce. 

 

 

 

Mój obóz 

 
wspomina Ludwik Przała  

W lipcu byłem na obozie w górach, niedaleko Zakopanego. Podczas obozu nie było pogody, 
ale czas mieliśmy dobrze zorganizowany. Mieliśmy często spotkania. Były różne gry. Były też 
zabawy. Spacerowaliśmy też, ale nie często ze względu na deszcz. Jednego dnia kiedy była 
dobra pogoda - mieliśmy wycieczkę. Jechaliśmy kolejką linową. Zapamiętałam z tej wycieczki 
góry. 

WYDARZENIA
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Odpust ku czci błogosławionego Edmunda 
wspominają: Małgosia Chominiec, Ola Wieczorek, Ludwik Przała 

 

 

7 sierpnia w naszej kaplicy była uroczysta Msza Święta 
odpustowa ku czci bł. Edmunda Bojanowskiego, 
z procesją wokół ośrodka. Na zewnątrz był kramik 
odpustowy z różnymi rzeczami. Każdy otrzymał 
podarek. Były ciastka, kalendarze, balony. Taką 
uroczystość obchodziliśmy po raz drugi. 
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Sierpniowy grill w naszym Domu  
przygotowała Beata Kaczmarska 

Grill odbył się w naszym ogrodzie, w miejscu zacienionym, bo był bardzo upalny dzień. 
W spotkaniu przy grillu brały udział osoby z naszego Domu. Były też razem z nami panie: 
Terenia, która próbowała nas rozweselić, Ania i Danusia oraz panie opiekunki: Renia, Jadzia 
i Ania oraz pan opiekun Krzysiu. Kiełbaski piekli klerycy. Oni nam pomagali. Podczas 
spotkania były zagadki o kwiatach. Pani Danusia miała kwiaty w ręce, a my próbowaliśmy 
odgadnąć jaki to kwiat. Każdy kto odgadł otrzymywał kwiat do przyklejenia na bluzkę. 
Śpiewaliśmy też piosenki. Można było zatańczyć. Było to dobre, wesołe spotkanie. 
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15 sierpnia - Święto Matki Boskiej Zielnej 
pisze Małgosia Chominiec  

 

Przed Mszą w tym dniu pani opiekunka  Renatka 
rozdawała wiązanki ziół. Po rozdaniu bukietów, 
rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Kaplica była 
przepięknie „ubrana”. Po zakończeniu Mszy, ksiądz 
pobłogosławił Nas i wiązanki ziół. 

 

 

Quest                                           wspomina Ludwik Przała 
W piątek 24 sierpnia byliśmy na spacerze po naszym mieście – Zatorze. Ten spacer 
prowadziła pani Maria i pan Jacek. Pan i  pani opowiadali nam o Zatorze. Była mowa 
o kościele , o pomnikach znanych ludzi. Słuchaliśmy też opowieści o zamku. Próbowaliśmy 
podczas tego spaceru odgadywać o jakich zabytkach czy miejscach mówią pani Maria i pan 
Jacek. Nasz spacer zakończył się w restauracji „Myśliwska” - gdzie dostaliśmy pieczątki jako 
znak ukończenia spaceru. Każdy z nas dostał podarek przygotowany przez panią Marię. Na 
spacerze czułem się dobrze. Lubię spacery. Cieszę się, że zostałam na ten spacer zaproszony. 
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Wrześniowa wycieczka do Wisły  
Relacja Teresy Kukuczki, Gieni Leji, Bogusia Kuźmy,  

Krzysztofa Palecznego, Marysi Wałach oraz Mieczysława Kozła 

W Wiśle był bardzo fajnie. Jechaliśmy ciuchcią. Oglądaliśmy miasto. Bardzo podobał się nam 
wodospad, zapora oraz skocznia narciarska im. Adama Małysza. Na skocznię można było wyjechać 
wyciągiem krzesełkowym. Były super widoki. Można było zobaczyć góry. Do Wisły jechaliśmy 
autobusem. Niektórzy zapamiętali nawet numer rejestracyjny autobusu, który wiózł nas na wycieczkę. 
Do Wisły można też dojechać pociągiem. Niektórzy z nas w  latach poprzednich tak właśnie do Wisły 
dotarli - jadąc najpierw do Bielska pociągiem, a potem do Wisły. Podczas wycieczki mieliśmy dobrą 
pogodę. Można było zakupić też pamiątki. 
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Rzeka Wisła                                                      

Źródła Wisły, znajdujące się w Beskidzie 
Śląskim, na stokach Babiej Góry, leżą 
prawie dokładnie na tym samym 
południku co jej ujście do Zatoki 
Gdańskiej, to znaczy na tej samej linii 
północ – południe. Mimo to, zanim rzeka 
dotrze do morza, zatacza wcześniej wielki 
łuk na wschód, aby później skręcić na 
północny zachód, przepłynąć przez 
Warszawę, Bydgoszcz i skierować się 
nagle na północny wschód i ciągnąć swoje 
ujście do Morza Bałtyckiego. Reasumując; 

rzeka kreśli kształt wielkiej, choć może nieregularnej litery S. Największa jej część biegnie 
szerokimi zakolami przez szeroką równinę. Jej regulacja wymaga dużego wysiłku. Wisła ma 
bardzo liczne dopływy, a wahania obfitości jej wód sięgają od 400 metrów sześciennych na 
jesieni do 10000 w okresie wiosennych roztopów, jak również w czasie letnich, obfitych 
opadów. Podczas zimy wody jej pozostają pod lodem średnio przez około 50 dni w Krakowie, 
a 65 dni w Warszawie. Te nieregularności ograniczają jej żeglowność choć 
w czasie wzbierania wód statki mogą pływać po niej aż do Krakowa. 

Przygotował Boguś Kuźma 
Informacje  z „Encyklopedii  Wielkie Rzeki Europy.” Praca zbiorowa. Tłumaczenie: Elżbieta Bartnik 

 

Spotkanie w restauracji REVEL 
Relacja Korneli Monki, Aleksandry Wieczorek, Teofila Korzeniowskiego,  

Małgosi Chominiec, Beaty Kaczmarskiej, †Jurka Wołowca 

4 września wybraliśmy się do REVELA. Spotkanie to zostało zorganizowane dla tych osób, 
które nie mogły pojechać do Wisły. W restauracji było elegancko. Była tam miła obsługa. 
Podczas spotkania rozmawialiśmy. Było bardzo przyjemnie. Podczas tego spotkania mogliśmy 
zjeść pyszne lody, sernik, wypić kawę lub herbatę. W restauracji było piękne akwarium, które 
nas zainteresowało. Były z nami panie: Renia, Ala i Danusia. Na zakończenie naszej wizyty 
w Revelu p. Renia przyniosła dla nas podarki. Jesteśmy z tego wyjścia bardzo zadowoleni. 
Dziękujemy! 
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Spotkanie integracyjne na Kalatówkach 
Relacja Bogusia Kuźmy i Gieni Leji 

6 września pojechaliśmy do Zakopanego, aby z Kuźnic, już piechotą wyruszyć na Kalatówki do 
klasztoru Braci Albertynów, gdzie odbywało się spotkanie integracyjne dla mieszkańców 
i pracowników DPS-ów. 

 
Idąc górską trasą mogliśmy zobaczyć piękne widoki, drzewa z korzeniami oraz strumyki.  
Gdy dotarliśmy do klasztoru trochę odpoczęliśmy. Później była Msza Świeta i pieczenie kiełbasek. 
Mogliśmy też wypić razem kawę i zjeść ciasto. Była ładna pogoda. 

 

 
O Kalatówkach  

Kalatówki – to polana reglowa leżąca w Dolinie Bystrej w Tatrach Zachodnich, to otwarty 
teren otoczony z wszystkich stron lasem z widokami na rejon Kasprowego Wierchu. Nazwa 
polany pochodzi od nazwiska dawnych właścicieli - Kalatów, którzy już w XIV wieku byli 
sołtysami w miejscowości Szaflary 

Przygotował Boguś Kuźma 
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10 lipca - Św. Antoni Peczerski – opat 
 
 

Jego pierwotne imię – Antypas (Antip). Antoni – 
to jego imię zakonne. Pochodził z grodu Lubecz, 
położonego na północ od Kijowa. Przyszedł na 
świat w 983 roku. Jako młodzieniec udał się na 
Wschód dla zapoznania się z życiem tamtejszych 
mnichów. Dotarł na Górę Athos. Pozostał tam 
pewien czas i przyjął imię Antoniego Pustelnika. 
Po pewnym jednak czasie opuścił Athos 
i powrócił na Ruś. W pobliżu Kijowa zajął 
pieczarę, gdzie wiódł życie pustelnicze. Od tego 
też miejsca otrzymał nazwę „Peczorski”.  
Z wolna koło Świętego zaczęli gromadzić się 
uczniowie. Ok. 1054 roku miał ich 12: ostrzygł 
im głowy, powiększył z ich pomocą pieczarę 
w skale wapiennej i zbudował cerkiew. Wokół 
cerkwi wydrążono podobne groty-cele. Kiedy 
Święty spostrzegł się, że życie jest na tyle 
zorganizowane, iż klasztor może obejść się bez 
niego, wybrał na przełożonego (igumena) 
Barłaama, a sam usunął się do osobnej pieczary, 
gdzie jako pustelnik spędził 40 lat życia, do 

śmierci. Chociaż św. Antoni usunął się na 
ubocze, to jednak mnisi radzili się go w ważnych 
sprawach. On też uprosił u księcia kijowskiego, 
że podarował mnichom całą górę, dzięki czemu 
mógł powstać w latach późniejszych zespół 
klasztorny, czyli ławra, odpowiadający na 
zachodzie opactwom. Po ustąpieniu Bałaama  
św. Antoni wyznaczył na jego następcę 
św. Teodozego, który ławrze nadał stałe ramy 
organizacyjne oraz regułę pisaną, przestrzeganą 
w znanym i słynnym klasztorze Studion 
w Konstantynopolu. Jako starzec św. Antoni 
założył jeden jeszcze klasztor w Czernichowie 
(1055). Wrócił wszakże do ławry kijowskiej, do 
swojej pieczary, gdzie też zakończył życie 
10 lipca 1073 roku, kiedy miał 90 lat. Tego też 
dnia Kościół Ruski obchodzi jego pamiątkę. 
Encyklopedia Katolicka Świętych Pańskich 
wydana przez Akademię Papieską Laterańską 
w latach 1961–1970, podaje jego żywot. 
 

 

 

 

15 sierpnia - Św. Tarsycjusz – męczennik   
Hagiografia zna pod tym imieniem: 2 świętych 
i 1 świętą. Wszyscy byli męczennikami. 
Św. Tarsycjusz miał być akolitą Kościoła 
Rzymskiego. Jest to jedno ze święceń niższych, 
które daje prawo klerykom Kościoła Rzymsko-
Katolickiego usługiwania do Mszy Świętej – 
a więc do zaszczytnej funkcji, którą obecnie 
pełnią ministranci. Nie znamy bliżej daty jego 
śmierci. Przypuszcza się, że św. Tarsycjusz 
poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza 
Decjusza (lata 249 – 251). Było to jedno 

z najkrwawszych prześladowań. Chrześcijanie 
chętnie ginęli za Chrystusa, ale ich największym 
pragnieniem było, by mogli na drogę do 
wieczności posilić się Chlebem Eucharystii. 
Zanoszono im przeto potajemnie Komunię 
świętą do więzień. Gorliwością w obsługiwaniu 
świętych męczenników po więzieniach 
wyróżniał się św. Tarsycjusz. Dnia pewnego, 
kiedy jak zwykle niósł na sercu Wiatyk do 
więzienia, napotkał swoich rówieśników, 
bawiących się na jednym z licznych placów 

ŚWIĘCI 
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rzymskich. Pogańscy zaczęli wołać na Tarsjusza, 
by się do nich przyłączył. On zaczął uciekać 
przed nimi. Zaczęli go gonić. Kiedy zaś 
spostrzegli, że coś przyciska do piersi, chcieli 
zobaczyć co niesie i siłą mu to wydrzeć. 
Bohaterski chłopiec bronił swojego skarbu. 
Wówczas zgraja przewróciła go na ziemię, 
zaczęła go kopać i bić, rzucać nań kamieniami. 
Dopiero przypadkowo przechodzący żołnierz, 
także chrześcijanin, miał chłopca uwolnić 
i bandę rozegnać. Zaniósł Tarsjusza do domu, 
gdzie ten niebawem zmarł. Najśw. Sakrament 
odniósł ze czcią do kapłana katolickiego. Ciało 
Świętego zostało pogrzebane na cmentarzu Św. 
Kaliksta obok szczątków papieża św. Stefana I, 
który w kilka lat po nim poniósł śmierć 
męczeńską (śp. 257). Papież św. Damazy I (śp. 
384) męczeństwo św. Tarsycjusza opisał 
wierszem. W 1675 roku relikwie Świętego 
przeniesiono z Rzymu do Neapolu, gdzie 
spoczywają w bazylice Św. Dominika w osobnej 
kaplicy. W tymże ołtarzu znajduje się krzyż,  
z  którego Pan Jezus miał przemówić do 

św. Tomasza z Akwinu: ,,Dobrze o mnie 
napisałeś, Tomaszu. Jaką nagrodę chcesz za to 
otrzymać?’’. Na to miał odpowiedzieć  
św. Tomasz: ,,Chcę tylko Ciebie, Panie, i nic 
więcej!’’. Trumienka z częścią relikwii 
św. Tarsycjusza jest także w salezjańskim 
kolegium w Rzymie przy Via Appia  Antica. We 
Włoszech Święty ten cieszy się czcią szczególną 
jako patron kółek eucharystycznych, czy tak 
zwanych ,,Kółek Małego Kleru’’. Święty był 
także na początku naszego wieku (XX) patronem 
kandydatów do Włoskiej Młodzieży Akcji 
Katolickiej. Szczególne nabożeństwo do  
św. Tarsycjusza miał głośny kardynał angielski, 
Wiseman, który Świętemu poświęcił osobny 
utwór poetycki: Fabiola, napisany w 1855 roku. 
W 1939 roku architekt Rossi wystawił ku czci 
św. Tarsycjusza w Rzymie piękną świątynię.  
W słynnym na cały świat muzeum w Louwr 
można podziwiać przepiękną rzeźbę, 
przedstawiającą świętego młodzieńca w chwili 
jego męczeńskiej śmierci, dzieło A. Falguiere.

 

 

3 września - Św. Marinus – pustelnik 
 

Do najmniejszych i najstarszych republik  
w Europie należy San Marino, istniejąca od  
1600 lat! Nazwa dumna: ,,Najjaśniejsza 
Republika San Marino”, ale obszarem maleńka, 
liczy bowiem zaledwie 60 km kw. i około 
20 000 mieszkańców. Miasto-stolica o tej samej 
nazwie, położone bajecznie pięknie na szczycie 
góry o nazwie Tytan, pnie się na jej szczyt, 
sięgający 500 m, stromymi i wąskimi uliczkami. 
Góra kończy się przepaścią. Dlatego dla 
bezpieczeństwa strony przepaści miasto i zamek 
na szczycie chroni wysoki mur. Funkcję głowy 
republiki sprawują dwaj kapitanowie-regenci, 
wybierani na pół roku przez 60-osobową 
,,Wielką Radę‘’, zwaną także szumnie ,,Radą 
Generalną’’. Członkowie tej rady są wybierani 
na 4 lata przez wybory powszechne. Tu właśnie 

miał założyć we wieku IV swoją pustelnię  
św. Marinus. Wykazy hagiograficzne znają pod 
tym imieniem: 13 świętych, 1 błogosławionego,  
3 święte i 1 błogosławioną. Nasz Święty miał 
pochodzić z wysepki Arbe, położonej na Morzu 
Adriatyckim u wybrzeży Dalmacji. Wraz ze 
swoim współziomkiem, św. Leonem, przybył do 
Rimini, portu włoskiego, gdzie obaj pracowali 
ciężko przy ładowaniu towarów. Były to czasy 
panowania Dioklecjana i Maksymiana. W czasie 
prześladowania obaj święci udali się na górę 
Tytana (Monte Titano), gdzie wystawili 
kościółek Św. Piotra. I obok skromną dla siebie 
celę pustelniczą. Niebawem jednak rozeszli się 
 i św. Leon na pobliskim wzgórzu Monteferetro 
(dzisiaj S. Leo) założył własną pustelnię.  
Po edykcie mediolańskim (313) biskup Rimini 
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wezwał św. Marinusa do siebie i wyświęcił go 
na diakona. Wezwał także św. Leona i wyświęcił 
go na kapłana, by mógł głosić Ewangelię 
tamtejszym góralom. Nie znamy bliższych 
szczegółów życia i śmierci św. Marinusa. 
Dopiero w roku 1586 archiprezbiter kościoła 
Św. Piotra w S. Marino odnalazł relikwie 
Świętego pod głównym ołtarzem. Napis na urnie 
potwierdził autentyczność relikwii. W roku 1602 
część znalezionych relikwii umieszczono  
w bogatym relikwiarzu. W roku 1774 powstało 
bractwo ku czci św. Marinusa (Maryna). Jednak 
dopiero papież Pius VI zatwierdził jego kult  
w roku 1778. W roku 1926 papież Pius XI 

podniósł kościół Św. Marinusa (dawny 
Św. Piotra) do godności bazyliki. Nad bazyliką 
wita przechodnia łaciński napis: Św. Marinowi 
(Marynowi), Patronowi i Fundatorowi 
Republiki. San Marino należy do diecezji 
Rimini. Za bazyliką pokazują grotę kaplicę  
z wykutymi ławami, które nazywają łóżkami  
św. Marinusa i św. Leona. Co roku 3 września 
republika święci uroczystość swojego patrona. 
W roku 1975 z okazji przypuszczalnej 1600-tnej 
rocznicy śmierci poczta S. Marino wydała ku 
czci Świętego specjalne znaczki. Republika 
utrzymuje się jedynie z turystów, których tu 
rocznie napływa ponad milion. 

 
Przygotował Mieczysław Kozioł na podstawie książki Ks. Wincentego Zaleskiego SDB – ,,Święci na każdy dzień” 

 

 

 

 
 

 

„Pracującemu Pan Bóg pomaga, a próżniaka bieda smaga”  
 
Moim zdaniem temu kto pracuje, kto stara się, kto podejmuje wysiłek – temu 
Pan Bóg sprzyja. Człowiek, który nie pracuje, nie podejmuje żadnych wyzwań, 
nie dąży do realizacji celów stoi w miejscu, nie rozwija się i nic nie osiąga, nie 
osiąga sukcesów. 
 
 
„Nie żałuj róż gdy płoną lasy” 
 
Myślę, że powiedzenie to mówi nam, że trzeba zajmować się sprawami  
w kolejności ich znaczenia. Nie należy żałować czegoś mniej istotnego,  
gdy większa sprawa jest zagrożona.  
 
 
„Chciałaby dusza do raju, ale grzechy nie dają” 
 
Powiedzenie to przypomina nam, że istnieją przeszkody, które nie pozwalają 
na spełnienie zamierzeń i zrealizowanie planów lub marzeń. 
 
 

Opracowała Małgosia Chominiec 

PRZYSŁOWIA 
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WYWIAD z  panią Marią Filą - prezesem Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Zatorskiej oraz  panem Wiesławem 
Suskiem - członkiem Towarzystwa oraz założycielem 
i przewodniczącym Rady Społecznej Ochrony i Renowacji 
Zatorskich Zabytków 

przeprowadziła Stasia Zborowska 

Stasia Zborowska: Czym zajmuje się Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej (TMZZ)?  
Jakie są jego cele? 
Maria Fila: Nasze działania mają służyć budzeniu patriotyzmu lokalnego, uczyć szacunku do tego 
co mija, co jeszcze można ocalić od zapomnienia dla tych, co przyjdą po nas. 
Główne cele i zadania TMZZ: 

 popularyzowanie wiedzy historycznej o Ziemi Zatorskiej, ukazywanie walorów regionalnych, 
kulturowych, krajoznawczych naszej Małej Ojczyzny, 

 rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią regionu, jego przeszłością, dniem 
dzisiejszym i przyszłością, 

 zbieranie, opracowywanie i kompletowanie materiałów archiwalnych, bogacenie zbiorów 
muzealnych dla przyszłego muzeum miasta, 

 opracowania monograficzne, 
 współpraca z Władzami Miasta na rzecz ochrony: zabytków, środowiska naturalnego, 

estetyzacji miasta i gminy, 
 upowszechnianie historii, ukazywanie wartości kulturowych regionu poprzez wydawnictwa, 
środki masowego przekazu – radio, prasę, TV – wystawy, konkursy, pogadanki, kiermasze 
pamiątek, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami, regionalne imprezy i prezentacje 
środowiskowe ukazujące tradycje, obrzędy, zwyczaje naszej Małej Ojczyzny, 

 zachowanie pamięci o ofiarach wojen światowych, uczestnikach walk oraz martyrologii 
w obozach zagłady z terenu Zatorszczyzny, 

 przyjmowanie i oprowadzanie turystów po mieście i obiektach zabytkowych. 
Każdego roku oprowadzamy około 1000 turystów. Aktywnie uczestniczymy w opracowaniu 
albumów i folderów o Zatorze. 

Stasia Zborowska: Od kiedy istnieje Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej? 
Maria Fila: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej powołane zostało 2 grudnia 1986 r. 
Inicjatorami powołania Towarzystwa byli : Stanisław Rapacz - lokalny działacz samorządowy oraz 
mgr Maria Brandys - nauczycielka geografii. Okazją do powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zatorskiej był zbliżający się jubileusz 700-lecia nadania Zatorowi praw miejskich (10.11.1292 r.) 
Jesteśmy organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną od 15 października 1987 r. 
Działamy na terenie miasta i gminy Zator ponad trzydzieści lat. Funkcję prezesa Towarzystwa do 
2010 roku pełniła śp. Maria Brandys. Siedzibą Towarzystwa od 1998 r. są pomieszczenia  
w budynku dawnego Sądu Grodzkiego, przy ul. Rynek 2, które władze miasta udostępniają 
Towarzystwu na prowadzenie działalności statutowej. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej 

SPOTKANIA
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jest kontynuatorem działalności powołanego przed wojną (1936 r.) przez miejscowego lekarza 
Fryderyka Ruzićkę - Towarzystwa Miłośników Historii Zatora. Towarzystwo to, zwłaszcza jego 
założyciel, gromadziło pamiątki z przeszłości miasta, które wyeksponowano w założonym wówczas 
Muzeum Miasta Zatora. Działalność tego Towarzystwa przerwała dopiero II wojna światowa,  
a w wyniku zawieruchy wojennej zaginęły wszystkie zbiory muzealne. 
Stasia Zborowska: Jak państwo pozyskujecie pamiątki o Zatorze? 
Maria Fila: Większa część naszych zbiorów pochodzi z darowizn od mieszkańców i sympatyków 
naszego stowarzyszenia. Pierwsze eksponaty były przynoszone przez młodzież szkolną, gdyż pani 
Maria Brandys jako nauczycielka geografii realizowała edukację regionalną w ramach koła 
geograficznego. Obrazy pochodzą z plenerów malarskich organizowanych corocznie od 1992 r. 
Księgozbiór (biblioteczka) to darowizny, tylko nieliczne opracowania były zakupione.  
W biblioteczce mamy też liczne prace magisterskie i licencjackie dotyczące Ziemi Zatorskiej , które 
absolwenci uczelni podarowali do TMZZ w dowód wdzięczności za merytoryczną pomoc przy 
pisaniu prac. Są one cennym źródłem wiadomości na temat historii Zatora i okolic. Dużo 
eksponatów dotyczących gospodarki rybnej otrzymaliśmy od Instytutu Rybackiego, który musiał 
opuścić pomieszczenia w pałacu. Spółdzielnia „Nadwiślanka” przekazała nam większość 
wyplatanych wzorów koszy z wikliny i dartki. 
Stasia Zborowska: Jakie pamiątki znajdują się w Towarzystwie? 
Maria Fila: Mamy bardzo bogaty zbiór starych fotografii i dokumentów rodzinnych, obrazy olejne 
i akwarele obrazujące ziemię zatorską , księgozbiór dotyczący historii Zatora, wszystkie 
egzemplarze Życia Zatora, gdyż TMZZ było współinicjatorem wydania miesięcznika w którym 
była wkładka historyczna „Z kart historii” autorstwa M. Brandys. Ponadto posiadamy liczne sprzęty 
gospodarstwa domowego z przełomu wieków XIX/XX, miniatury sprzętu rybackiego, eksponaty 
naturalne ptaków zasiedlających okoliczne stawy oraz wyroby wikliniarskie. W zamkniętych 
gablotach znajdują się pamiątki rodzinne z czasów II wojny światowej (fragmenty umundurowania, 
kenkarty, ubrania z obozu koncentracyjnego, medale) oraz fragmenty ceramiki z pałacu. Ostatnio 
pozyskaliśmy drewnianą rurę wodociągową z 1471 roku. 
Mamy też czym się pochwalić. Jesteśmy organizacją znaną i docenianą .Posiadamy: medal 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Medal „POLONIA MINOR”, oraz „Kryształy Soli” - nagrodę 
przyznawaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego za działania na rzecz ochrony 
dziedzictwa narodowego. Byliśmy też dwukrotnie laureatami nagród Starosty Oświęcimskiego  
w konkursie „Kalejdoskop Inicjatyw”. 
Stasia Zborowska: Ile osób pracuje w Towarzystwie? 
Maria Fila: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej liczy 105 członków. Pracą całego 
Towarzystwa kieruje siedmioosobowy Zarząd wybierany co cztery lata. Zebrania Zarządu 
odbywają się raz w miesiącu, raz w roku Zarząd składa sprawozdanie z realizacji zadań. Funkcję 
kontrolną pełni trzyosobowa Komisja Rewizyjna. Każdy członek Towarzystwa działa dobrowolnie, 
na zasadzie wolontariatu i włącza się w różne działania i dyżury. Najwięcej sił i czasu pochłaniają: 
oprowadzanie wycieczek, prowadzenie kroniki i sprawozdawczość oraz utrzymanie czystości 
pomieszczeń.  
 
Inne coroczne formy działalności TMZZ: 

 „Wieczór przy Świecach” – noworoczne spotkania z Seniorami Zatora. W tym roku było to już 
XXVII spotkanie, na którym tradycyjnie łamano się opłatkiem i śpiewano wspólnie kolędy. 
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 Wielkanocne prezentacje potraw świątecznych w Niedzielę Palmową (było ich już XIX) 
połączone z degustacją, wystawą stroików, palm i pisanek, kartek Wielkanocnych, wyrobów 
wikliniarskich i koronkarskich z możliwością ich zakupu i sprzedaży. 

 „Tłusty Czwartek” – spotkania z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej CARITAS  
w Zatorze połączone z przekazaniem pączków i wspólną pogawędką. 

 Kiermasze pamiątek, loterie fantowe, Dni Otwarte dla zwiedzających zbiory historyczne  
i regionalne miasta – w Dni Zatora i Zatorski Jarmark Karpiowy organizowany przez 
Regionalny Ośrodek Kultury. 

 Kwesty na cmentarzu w dzień Wszystkich Świętych na renowację zatorskich pomników, 
 Uczestnictwo z okazji świąt narodowych i rocznic w składaniu kwiatów i zapalaniu zniczy 

w miejscach Pamięci Narodowej. 
 Udział: w spotkaniach z młodzieżą szkolną, w jury konkursów wiedzy o Zatorze. 
 Zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie tygodnia 

zajęć wakacyjnych (tak już od dziesięciu lat). 
 
Stasia Zborowska: Czy można zostać członkiem tego Towarzystwa? 
Maria Fila: Oczywiście, wystarczy wypełnić deklarację członkowską, opłacić roczną składkę  
w wysokości 10 złotych, uczestniczyć w zebraniach sprawozdawczych i włączać się w miarę 
swoich możliwości w działania TMZZ. 
Stasia Zborowska: Jak to zrobić? 
Maria Fila : Pobrać i wypełnić deklarację (od prezesa lub skarbnika TMZZ), wpłacić składkę na 
konto bankowe TMZZ lub skarbnikowi i zapraszamy do działania na rzecz naszej „Małej 
Ojczyzny”. Więcej informacji na naszej stronie www.tmzz.eu lub profilu Facebooka  
Stasia Zborowska: A czym zajmuje się Rada Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich 
Zabytków? 
Wiesław Susek: Inspiracją do prac związanych z odnową zatorskich zabytków były głosy 
społeczności lokalnej mówiące z troską o coraz gorszym stanie figur i nagrobków stanowiących 
dziedzictwo naszych przodków, którzy żyjąc w trudnych czasach stawiali pomniki i fundowali 
cenne nagrobki. Po analizie i pewnych przemyśleniach co do programu działań organizacyjno-
technicznych oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych z początkiem 2002 roku 
wystąpiliśmy do zarządu TMZZ o przyjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 
Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków, która działa do dziś. 
Stasia Zborowska: Co konkretnie Państwo robicie? 
Wiesław Susek: W 2003 r. wykonano renowację figury św. Rocha, patrona ludzi chorych, 
biednych, opuszczonych , który od lat kojarzył się jako patron naszego miasta. W 2004 r. 
odnowiono figurę św. Jana Kantego przed zatorskim kościołem, a w 2005 r. odnowiono figurę św. 
Jana Nepomucena przy ul. Piastowskiej, patrona powodzian i mostów. Jest on najbardziej w Polsce 
znany jako męczennik sakramentu pokuty, szczerej spowiedzi. W 2006 roku odnowiono pomnik 
zwieńczony krzyżem z 1884 roku przy ul. Wadowickiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Parkową. 
Wzniesiony dla upamiętnienia ofiar epidemii w Zatorze. W roku 2007 dofinansowano prace 
konserwatorskie figury Jana Nepomucena w Podolszu. W 2008 r. w zatorskim kościele wykonano 
renowację zabytkowego ołtarza głównego wykonanego z wapienia pińczowskiego z roku 1886 
wraz z dwoma przemiennymi obrazami Matki Boskiej Śnieżnej oraz św. Wojciecha (fundatorami 
tego ołtarza byli Maurycy i Natalia Potoccy). W 2010 roku wymiana okien w zatorskim kościele,  

http://www.tmzz.eu/


„TO MY”    lato-jesień 2018 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

18

z pojedynczej szyby na podwójną gdzie trzecia szyba przewidywana jako surówka pod witraże.  
W 2011 r. renowacja części frontowej ściany kościoła zatorskiego wraz z zwieńczającym krzyżem  
i drzwiami przy uzgodnieniu i wydanej zgodzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
podobnie było przy ołtarzu oraz oknach. W 2012 r. odnowiono XIX wieczny zabytkowy nagrobek 
Piernikarskich, postument zwieńczony krzyżem i wymieniono na nową płytę nagrobną - 
usytuowany przy wejściu głównym na stary cmentarz. W latach 2013-2017 wykonano renowację 
13 zabytkowych nagrobków. Odnowione nagrobki Piernikarskich, rodziny Latosińskich, Folgów, 
Krajdochów, 3 nagrobki Stanclików, Józefa Biegońskiego, Anny Kurzak, Juliana Palmana. W 2017 
r. wykonano tablicę pamiątkową z granitu z nazwiskami mieszkańców Zatora, którzy swoim 
życiem, pracą zawodową i społeczną wpisali się w historię miasta. Odnowa zatorskich pomników 
niech będzie znakiem naszej wiary w świętych obcowanie - wierzymy, że oni za nami orędować 
będą u Boga. Niech właściwym działaniem będzie pamięć o nich, szacunek i dbałość o ład  
i porządek wokół nich. Na każdej figurze, krzyżu, ołtarzu figuruje tabliczka z napisem: 
odrestaurowano dzięki TMZZ, Radzie Społecznej i mieszkańcom Zatorszczyzny. 
 
Stasia Zborowska: Dziękuję bardzo. 
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Proponuje Małgosia Chominiec 
„Sanktuaria Krakowa” - to kolejna książka, którą czytałam  
i chcę Wam ją polecić. Autorem książki  jest Michał Rożek. 
Książka ta opowiada o szlakach polskiej tradycji 
chrześcijańskiej. Można się z niej dowiedzieć o historii różnych 
kościołów, bazylik oraz o obrazach i figurach, które znajdują 
się w kościołach. Polecam tą książkę, bo jest ciekawa, ciekawie 
opowiada o zabytkach. Możemy z niej dowiedzieć się  
o świętych miejscach z terenów Krakowa.  

Moją szczególną uwagę w tej książce zwróciła Pieśń do 
Najświętszej Panny Maryi w Bramie Floriańskiej. Oto ona: 

           
 
       Obrono z nieba nam dana, 
       Matko w Bramie Floriana, 
       Do stóp Twoich się tulimy, 

Bo opiekę Twą widzimy - nad sobą. 
Ojce nasze, co są w grobie, 
Już mówili nam o Tobie, 
Żeś nam Kraków ocaliła, 
Wroga na śmierć poraziła  
- w tej bramie. 
 
Tu przechodniów mile witasz, 
Wszystkich Nas za serca chwytasz, 
Przypominasz żeś Ty sama, 
Z ziemi tej do niebios brama 
- wiodąca. 
 
Bądź na straży Matko droga, 
Nie dopuszczaj nigdy wroga, 
Co w nas wiarę chcę zagładzić, 
Duszę do piekła wprowadzić  
- w swej złości. 
 
Módl się, ach! Módl się za nami  
Niech nadal Twymi prośbami  
Będziem wszyscy ocaleni 
Od złych przygód wybawieni  
- w tym życiu. 

WARTO CZYTAĆ
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Jesień 2018  
przygotowała Aleksandra Wieczorek  

W sezonie jesiennym jak dowiedziałam się będą modne ubrania rodem z lat 80. Styl lat 
80 w modzie teraźniejszej to: 

• Marynarki z szerokimi ramionami.  

• Krótkie sukienki z podkreśloną talią . Talia podkreślona jest szerokim paskiem . 
Szerokie paski będą bardzo modne w jesiennym  modowym sezonie. 

• Powrót materiałów w zwierzęce wzory.  

 

 

 

Jak dowiedziałam się popularne będą 
też falbany oraz błysk na tkaninie.  
Tej jesieni mają pojawiać się częściej 
ubrania w kratkę. Projektanci mody 
polecają też poncza i peleryny.  
W trendach jesiennych pojawi się 
propozycja ubioru „na cebulkę” - czyli 
moda  warstwowa.  
Co ciekawe… powracają też do mody 
ubiory ze skóry. 

 

MODA
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CIEKAWOSTKI 

 
Las na stres 

 
Oto recepta: chodź po lesie pięć razy  
w tygodniu przez godzinę. Stare chińskie 
przysłowie mówi: ,,Hoduj zielone drzewo  
w sercu, a zjawi się ptak’’. Wystarczy wyjść  
z domu, wyłączyć telefon i podążyć zieloną 
ścieżką w parku. Początkującym zaleca się 
wyjątkowo wolne spacery. Najważniejsze, 
żeby nie pędzić przez las, dopiero wolne tempo 
pozwala otworzyć zmysły i głęboko wdychać 
świeże powietrze. W domu używamy głównie 
dwóch zmysłów, naszych oczu i naszych uszu. 
Na zewnątrz, gdy nic nie zakłóca kontemplacji, 
można poczuć zapach kwiatów, posmakować 
świeżego powietrza, spojrzeć na zmieniające 
się kolory drzew, usłyszeć śpiew ptaków  
i poczuć bryzę na naszej skórze.  

A kiedy otwieramy zmysły, zaczynamy łączyć 
się ze światem przyrody. Dobra wiadomość jest 
taka, że nawet niewielka ilość czasu może mieć 
wpływ na nasze zdrowie. Dwugodzinna kąpiel 
w lesie pomoże odłączyć się od technologii, 
zrelaksować i odstresować. Kiedy łączymy się 
z naturą przez wszystkie pięć zmysłów, 
zaczynamy czerpać z szerokiej gamy korzyści, 
jakie zapewnia świat naturalny. ,,Kąpiel” 
w zieleni przynosi niezwykłe korzyści dla 
zdrowia tym, którzy praktykują ją codziennie. 
Zanurzenie w atmosferze lasu jest coraz 
częściej postrzegane jako antidotum na wiele 
schorzeń naszych czasów, w tym depresji, lęku, 
chorób układu krążenia i otyłości.

 
Przygotował Mieczysław Kozioł   

na podstawie czasopisma ,,Smak Zdrowia’’ – Pozytywny Magazyn dla całej rodziny, lipiec 2018 
 
 

 
Rehabilitacja XXI wieku 

 
Każdy, kto się poddawał rehabilitacji pamięta, 
że nie zawsze te zajęcia były przyjemne, często 
łączyły się z bólem. Czasami nie sposób go 
uniknąć, by usprawnić mięśnie czy stawy. 
Druga ciemna strona rehabilitacji to 
monotonia. Powtarzamy te same ćwiczenia  
w zaleconych seriach i trudno się doczekać 
końca. Dlatego wielkie korzyści można 
odnieść, udając się do miejsca, gdzie na 
pacjenta czekają wykwalifikowani 
fizjoterapeuci i nowoczesny sprzęt. Bywa i tak, 
że prosto ze szpitala, po zabiegu czy leczeniu 
należy udać się w takie miejsce. Z pomocą 
przychodzą też nowoczesne rozwiązania 
technologiczne.  

Zamiast wykonywać monotonne powtórzenia, 
chory jest angażowany w coś, co bardziej 
przypomina zabawę niż ćwiczenia. Do tego 
służy tzw. wirtualna rzeczywistość. Pacjent 
zakłada specjalne okulary i jest przekonany, że 
leci na niego samolot. Aby uniknąć zderzenia, 
trzeba się odchylić w lewo. Za chwilę – 
w prawo, bo teraz z tej strony zbliża się 
maszyna. A do tego urządzenie jest tak 
zaprogramowane, by te skłony, raz w lewo, raz 
w prawo, pacjent robił w takim zakresie ruchu, 
jaki jest dla niego najlepszy. Nic dziwnego, że 
niejeden chory tak się wciąga w grę, że z żalem 
przyjmuje wiadomość, że nadszedł koniec 
sesji. 

 
 

Przygotował Mieczysław Kozioł 
Informacje pochodzą z gazety „Fakt” od 9 do 15 sierpnia 2018 r. 
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Nie daj się komarom! 
 
Lato już w pełni. Choć pogoda dopisuje, nie 
wszyscy są szczęśliwi. Dlaczego? Bo w wielu 
miejscach w Polsce mamy do czynienia  
z prawdziwą plagą komarów! Te złośliwe 
owady potrafią zepsuć urlop. Nie ma chyba nic 
gorszego niż bzyczący natręt krążący 
wieczorem koło ucha, gdy chcemy pójść spać. 
No i te ukąszenia… Jak zatem się bronić przed 
insektami? Oto kilka pomysłów, które są 
skuteczne i śmiało można je zastosować. Oto 
kilka pomysłów, które są skuteczne i śmiało 
można je zastosować. Jeśli chodzi o ukąszenia, 
to warto zrazić komary. Wystarczy się 

posmarować olejkiem waniliowym. To je 
odstrasza. Inne sposoby? Oczywiście te 
najbardziej powszechne, czyli montowanie 
siatek w oknach, przez które latające potwory 
się nie przedostaną. Można też stosować 
chemiczne preparaty, które podłączamy do 
gniazdek. Ale są też metody naturalne. Warto 
choćby zaopatrzyć się w olejki eteryczne, 
których te owady nie znoszą. A co zrobić, gdy 
bestia już nas ukąsi? Kiedy ktoś zapomni 
posmarować się olejkiem i padnie ofiarą 
komara, to wtedy ukąszone miejsce smaruje się 
po  prostu  octem.  Zawsze  pomaga!   

  
  

Przygotował Mieczysław Kozioł   
Informacje pochodzą z „Super Express”-  6 lipca 2018 

 
 

Jak się pozbyć moli odzieżowych? 
 
Kiedyś były bardziej wybredne i żywiły się wełną, futrem i skórą. Wraz z rozwojem cywilizacji  
i one wzbogaciły swoje menu o mieszanki włókien sztucznych z naturalnymi, więc żadna tkanina  
w szafie nie jest bezpieczna. My na szczęście znamy skuteczne sposoby zwalczania moli 
ubraniowych. 
  
Oparami octu. Opróżnij szafę. W niewielkim naczyniu zagotuj szklankę octu. Gorący, mocno 
parujący płyn wstaw do szafy, w której zagnieździły się mole. Naczynie umieść na żaroodpornej 
podstawce. Zamknij drzwi. Po 10-15 minutach wyjmij garnek i dobrze wywietrz szafę.  
Dla pewności powtórz zabieg 2-3 razy. 
 
Słońcem. Wynieś ubrania na dwór (w Małopolsce – na pole) i pozostaw na słońcu przez  
1,5-2 godziny. Już przy temperaturze 20 st. C promienie słoneczne skutecznie zniszczą dorosłe 
owady i larwy.  
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Niską temperaturą. Ubrania, na których widoczne są ślady żerowania moli, zapakuj do foliowej 
torby i włóż do zamrażalnika na 3-4 godziny. Następnie wyjmij i pozostaw, by samodzielnie się 
rozmroziło. 

Zapachem lawendy. Mole odzieżowe nie znoszą zapachu niektórych ziół. Skutecznie je wypłoszą 
zasuszone kwiaty i liście lawendy, nostrzyka lub marzanki wonnej. Zioła włóż do nienoszonej 
skarpetki, pończochy lub lnianego woreczka.(mole nie lubią lnianych tkanin - w przeciwieństwie do 
bawełny). Zawieś woreczki w szafach lub włóż do szuflad.   

Skórką cytrynową i miętą. Odkrój i wysusz skórkę z cytryny.  Włóż do woreczków z gazy  
i powieś w szafie na wieszaku z ubraniami. W kieszenie ubrań włóż gałązki mięty lub pędy 
kwitnącej macierzanki. Mole wręcz nie znoszą tych aromatów.   

Szyszkami sosnowymi. Dobrym sposobem na mole (choć o krótkotrwałym działaniu) jest włożenie 
do szafy kawałka świeżej żywicy z lasu, świeżych igieł lub silnie pachnących szyszek sosny. By nie 
pobrudzić ubrań i półek, włóż je do woreczków lub zapakuj w ręcznik papierowy. 

Mydłem toaletowym. Mole nie lubią zapachu niektórych kosmetyków. Pomiędzy ubrania włóż 
mydło toaletowe, najlepiej o zapachu lawendowym, cedrowym albo mydło marsylskie.   

Kasztanami. Kiedy w parku pojawią się kasztany, pozbieraj je. Twój wnuk zrobi z nich 
kasztanowe ludki czy zwierzątka, które ty włożysz do szafy. Zasuszone kasztany to świetna broń 
przeciw molom.  

Farbą drukarską. Mole nie będą rozmnażać się w szafie, w której rozłożysz świeżo wydrukowane 
gazety (ale nie kolorowe). Zapach farby drukarskiej jest dla nich po prostu nie do zniesienia.    

Ekstra-rada. Materiał, na którym znajdziesz gniazdo moli, oczyść miękką szczoteczką, lekko 
zwilż i przez kawałek lnianego płótna wyprasuj żelazkiem o możliwie najwyższej temperaturze.  

Przygotował Mieczysław Kozioł 
Na podstawie: „Życie na gorąco” - 7 września 2017 r. 

 

Ciekawostki o lecie 

 
Lato zaczyna się 21 czerwca. Słowo „lato” pochodzi od 
starego (od red. prasłowiańskiego) słowa „leto”, które 
oznacza najcieplejszą porę roku. Najpopularniejsze 
zajęcia w letnie wakacje, jak dowiedziałam się, to: 
zakupy, zwiedzanie historycznych miejsc, pływanie  
i inne sporty wodne, spacerowanie po parku  
i wycieczki. 
Lato to czas kiedy powstaje wiele muzycznych hitów. 
Latem też w kinach pojawiają się nowe filmy, które  
później stają się popularne.   

Przygotowała Jola Tondus 
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Chusta Weroniki 
pisze Halina Świderska  

 
Rozdział XVI 

 
 
Gdy oczy Józefa przyzwyczaiły się do 
ciemności uprzytomnił sobie, ze siedzi  
w zatęchłej piwnicy. Woń stęchlizny 
drażniła jego zmysł powonienia. 
Odczuwał też zimną wilgoć nałożył też na 
siebie ciepły płaszcz, który miał ze sobą. 
Zaczął rozmyślać co może zrobić, aby 
wyzwolić się z obecnego położenia. Nigdy 
prze nigdy nie przyzna się, że pomógł 
żonie namiestnika w ucieczce. Nie mają na 
to żadnego dowodu, więc będą musieli  
w końcu go wypuścić, a on zażąda 
wysokiego pieniężnego odszkodowania  
i przeprosin za bezprawne uwiezienie. 
Pieniądze z odszkodowania wyda na 
pomoc ubogim, tak jak nakazywał Jezus. 
Gdy tak rozmyślał w pewnej chwili 
zdawało mu się, ze zasnął i śnił. Cała cela 
napełniła się jasnym światłem jakby był 
dzień, gdy jego oczy przyzwyczaiły się do 
jasności, ze zdumieniem i lękiem zobaczył 
w jasnym świetle wysoką znaną postać 
Jezusa z Nazaretu w białej szacie  
i z aureolą wokół głowy. Mistrz 
pokazywał mu swoje dłonie przebite 
przez gwoździe, a obok Jezusa stali jego 
jedynak Izaak i jego żona Sara. Józef 
oniemiał, ale nie miał czasu tkwić  
w zdumieniu, bo Jezus do niego 
przemówił. 
- Witaj Józefie z Arymatei! Nie lękaj się 

przychodzę ci podziękować za to, że 
podarowałeś mi ostatnie moje mieszkanie 
na ziemi, piękny nowy grobowiec.  
Jak obiecałem wam 3 dni w nim 
przebywałem, a trzeciego dnia 
zmartwychwstałem. Oto stoję przed tobą. 
Zobacz moje ręce i nogi przebite od 
gwoździ w męce na krzyżu. Przychodzę 
uwolnić cię z tego więzienia. Oto żona 
twoja i twój jedyny syn uciekniecie razem 
z Jerozolimy przed Piłatem. Pałac  
w Jerozolimie sprzedasz przez pośrednika. 
Już wszystko jest do tego przygotowane. 
Józefie! Chcę abyś przeniósł się z rodziną 
do trzeciego pod względem wielkości 
miasta imperium rzymskiego - do leżącej 
w Azji Mniejszej Antiochii. Tam kupisz 
sobie nowy pałac od człowieka zwanego 
Żółtym Janem, poznasz go po kolorze 
stroju, bo nosi tylko żółte szaty, stąd go 
tak nazywają. W Antiochii chcę, aby 
zgromadziło się wielu moich wyznawców, 
chcę Józefie abyś ty i twoja rodzina 
umacniał ich w wierze w moje 
zmartwychwstanie i moje ponowne 
przyjście na końcu czasów. Czekaj Józefie 
w Antiochii na dwóch moich wielkich 
apostołów. Jeden jest teraz faryzeuszem  
i nie wie jeszcze, ze uczynię z niego 
największego z moich apostołów. Drugi, 
który jest opoką będzie patriarchą 

Z NATCHNIENIA SERCA
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Antiochii. Potem powołam go do Rzymu. 
Nazwa moich wyznawców po raz 
pierwszy też wyjdzie z Antiochii. 
Czekajcie na to wszystko w tym pięknym 
mieście i nie lękajcie się bo czuwa nad 
Wami mój Ojciec Bóg Izraela. Józef szybko 
ocknął się ze zdumienia i odpowiedział 
Mistrzowi. 
- Tak jest nasz Mistrzu wykonamy Twoją 
wolę. 
Wtem drzwi ciemnicy odtworzyły się  
i wszyscy czworo znaleźli się na ulicy 
Jerozolimy. Orzeźwiający chłód nocny 
owiał Józefa i początkowo myślał, że 

zemdleje. Trochę kręciło mu się w głowie, 
lecz po chwili oprzytomniał. Jezus 
prowadził ich do bramy miasta, która 
nagle odtworzyła się. Poza murami miasta 
przeszli kilkanaście kroków i zobaczyli 
niskiego, drobnego człowieka stojącego  
z trzema końmi i dwoma osłami. 
- Oto wasz przewodnik do Antiochii, 
wasze konie i wasze osły. Na karym koniu 
macie żywność na drogę - powiedział 
Jezus i zniknął. 

A oni dosiedli grzbietów zwierząt i szybko 
ruszyli w stronę wybrzeża morskiego.

 
 

Uciekinierzy spod władzy Piłata podążali 
przez Samarię do Galilei, przejechawszy 
wczesnym rankiem bramę Jerozolimy 
zwana bramą boleści. Byli w Nazarecie. 
Zobaczyli miasteczko, którego domy były 
przytulone do skał i budynek synagogi na 
wzgórzu. Pieczary w skałach były 
wykorzystywane przez mieszkańców 
Nazaretu jako część pomieszczeń 
dobowych. Anna, Benjamin, Zuzanna  
i Weronika nocowali tej nocy u krewnej 
Anny Debory, znanej w całej Galilei jako 
najlepsza tkaczka wyrobów lnianych. 
Drugą taką słynna galilejską tkaczką była 
Maryja matka Jezusa. Klaudia dalej 
występowała pod imieniem Weroniki. 
Anna przedstawiła ją i Zuzannę jako 
krewne Maryi z Judei i powiadomiła 
mieszkańców Nazaretu, że będą mieszkać 
w domu Józefa i Maryi. Klaudia nie mogła 
sobie odmówić, aby jeszcze tego wieczoru 
dokładnie obejrzeć dom w którym 
wychowywał się Jezus. Ze wzruszeniem 
otwierała drzwi domu dużym kluczem, 

 

 

który dała jej Maryja. Domostwo było 
obszerne: dwie izby, część pieczary była 
wykorzystywana jako pomieszczenie dla 
zwierząt. Tę część będzie trzeba 
powiększyć, bo teraz będą w niej mieszkać 
dwa osiołki i koń - pomyślała Klaudia. 
Osła, którego Zuzanna dostała od żony 
Józefa z Arymatei nazwano Dąbkiem,  
a młodego ogiera, którego Klaudia dostała 
od Józefa nazwała Carissimus. Trzeba było 
oporządzić dom, aby móc w nim 
mieszkać, odnowić sprzęty, czego się 
podjął Benjamin, lub też sporządzić nowe  
i poczynić zakupy w pobliskiej stolicy 
Galilei Sephora - mieście zamieszkanym 
przez żydów i Greków. Klaudia pojechała 
tam na zakupy na Szarym. Oprócz 
potrzebnych w życiu codziennym 
sprzętów Klaudia kupiła nasiona warzyw 
i sadzonki narcyzów, hiacyntów i róż. 
Chciała uporządkować ogród, który od 
czasów kiedy Maryja poszła za Synem 
bardzo zarósł chwastami. Przez kilka 
następnych dni Klaudia Zuzanna  
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i Benjamin usuwali chwasty, skopali 
ziemię, posiali warzywa: soczewicę, groch, 
cykorię i ogórki, posadzili kwiaty. Anna  
i Debora powiedziały Klaudii i Zuzannie, 
że ulubionymi kwiatami Maryi były 
hiacynty i róże. Obie z Zuzanną 
wydzieliły cześć ogrodu jako ogród 
różany. Benjamin oczyścił i odnowił 
warsztat tkacki Maryi, gdyż Debora 
obiecała Klaudii i Zuzannie, że nauczy je 
tkać lniane płótno. Galilea słynęła wtedy  
z wyrobów tkackich lnianych. Debora 
poleciła nowym mieszkankom Nazaretu, 
aby kupiły sobie przędzę lnianą od jej 
kuzynki Tamity, która hodowała len  
i wytwarzała przędzę lnianą, kobieta 
mieszkała na wsi obok Nazaretu. Aby tam 
dojść z miasta trzeba było przejść przez las 
dębowy. Obie Klaudia i Zuzanna szły do 

Tamity przez ten las i podziwiały piękno 
rosnących starych dębów. Wtedy wybiegł 
naprzeciw nich rudy pies. Psisko było 
wychudzone, z oczu lała mu się ropa. 
Wśród Żydów psy były w wielkiej 
pogardzie, nie tak jak w Rzymie, gdzie 
szanowano ich jako stróżów domów  
i dobrze traktowano. Po Palestynie często 
biegały na wpół zdziczałe watahy 
głodnych psów żebrząc o pokarm lub 
żywiąc się padliną. Klaudia, która lubiła 
psy i wychowywała się w domu swojego 
ojca z psami nie rozumiała tego. Zuzanna 
choć Żydówka wychowana przez Klaudię 
też lubiła psy. Widać było, ze rudy pies 
ledwo się poruszał taki był słaby z głodu. 
Klaudia wyciągnęła chleb i rybę i rzuciła 
psu. Pies łapczywie rzucił się na jadło  
i wszystko zjadł. 

 
 

Propozycje Małgosi Chominiec 
 

Małgosia proponuje: do przemyślenia… 

„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.  

Im więcej jej dajesz, tym więcej ci jej zostaje”  

                                                            Antoine de Saint - Exupery 

… natomiast do przeczytania wiersz nieznanego autora, z dedykacją: „Dla ludzi, których 
kocham” 

Niech wiatr rzuca kwiaty szczęścia i miłości  

Do nóg Wam ścieli  

Żeby Wam starczyło sił na dalsze lata  

Musicie żyć dla tych, których kochacie  

I dla tych, którzy Was kochają. 
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Boguś Kuźma – fotografuje… 

Autor o sobie 

Zamieszkałem w ośrodku w środę. Pamiętam, była godz. 1515 kiedy 
przyjechałem. Mieszkam tu w Zatorze w Domu Caritas kilkanaście 
lat. Lubię robić zdjęcia. Fotografuję przyrodę – kwiaty, drzewa. 
Ostatnio miałem okazję być w górach i fotografować skały, 
kamienie, górskie strumyki. Fotografuję również samochody i inne 
ciekawe, napotkane przedmioty np. porcelanowe figurki - aniołki, 
jednorożce, obrazy. Do robienia moich zdjęć używam aparatu 
Canon 1500D. Dla mnie w życiu jest ważne mieć spokój 
wewnętrzny i mieć z  kim porozmawiać. 

Boguś Kuźma 
  

Należy dodać, że w październiku 2017 roku odbył się wernisaż wystawy fotografii artysty. 
Wówczas piękno zdjęć zrobionych przez niego mogła zobaczyć szeroka grupa odbiorców.  
Ponadto jego fotografie zamieszczane są sukcesywnie w galerii internetowej „Nasze 
Fotowidzenie”, pod adresem: www.naszefotowidzenie.cba.pl 

 

 
Fotografie wykonane aparatem Canon 1500D 

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH MIESZKAŃCÓW

http://www.naszefotowidzenie.cba.pl/
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Leszek Syguła – rysuje… 

O Autorze 

Leszek Syguła, mieszkaniec Domu Caritas w Zatorze, od kilku 
lat rysuje. Lubi to. Jego prace przedstawiają krajobrazy, 
przyrodę lub to co „w duszy mu zagra”. Pan Leszek próbuje 
odzwierciedlać piękno tego świata wg swoich twórczych 
przemyśleń. Jest uczestnikiem wielu  plenerów malarskich.  
W lutym 2016 roku w Domu Caritas miało miejsce otwarcie 
wystawy prac pana Leszka – wówczas artysta pokazał swoją 
twórczość szerszej grupie odbiorców. Jego rysunki zdobią także 
od jakiegoś czasu stronę tytułową naszej gazetki.  
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przygotował Boguś Kuźma 

 

Delfin butlonos 

Najczęściej spotykanym delfinem w ZOO  
i w oceanach jest butlonos. Swój sympatyczny 
wygląd po części zawdzięcza zakrzywionej linii 
pyska co sprawia wrażenie, że stale jest 
uśmiechnięty. Mały otwór który widać na 
szczycie głowy to otwór nosowy. Służy tylko do 
oddychania, a nie do odczuwania zapachów. 

Otwór otwiera się tylko wtedy kiedy delfin jest na powierzchni wody.  Butlonos może 
pozostawać pod wodą przez 3 do 4 minut. Kiedy śpi unosi się 50 cm pod powierzchnią 
wody i wynurza się co 30 sekund, by nabrać powietrza – robi to odruchowo nie budząc się 
nawet na chwilę. Dzień spędza na polowaniu, zabawie i porozumiewaniu się ze 
współbraćmi.  Butlonos  jest zwierzęciem bardzo inteligentnym i towarzyskim. Często 
widziano go spieszącego z pomocą innemu rannemu lub choremu delfinowi a nawet 
człowiekowi który wpadł do wody. Zdarzało się, że delfiny popychały w stronę brzegu 
łódź, którą prąd zniósł zbyt daleko. 

 

 

 
Długopłetwiec 

Nazwa długopłetwiec pochodzi stąd, że 
ten wieloryb ma wyjątkowo długie, 
(do 4 m.) płetwy piersiowe. W okresie 
godowym wieloryby te mają bardzo 
zróżnicowany repertuar wydawanych 
dźwięków.  Przypomina to prawdziwy 
koncert, który może być słyszany na 
odległość od 30 do 185 km. Te sygnały 
przeznaczone są oczywiście dla samic i rywali.  Każdy osobnik ma swoje niepowtarzalne 
brzmienie melodii, które zmienia się z roku na rok. Jak wszystkie ssaki długopłetwiec 
oddycha powietrzem wynurzając nad powierzchnią wody górną część głowy, gdzie 
znajdują się nozdrza. Karmi młode mlekiem z sutków. Wieloryby są doskonale 
przystosowane do życia  w wodzie. Są znakomitymi pływakami i niektóre z nich nurkują 
na znacznej głębokości. Wyrzucone na mieliznę giną z powodu przegrzania organizmu  
i ciśnienia  na płuca - przez ciężar ciała. 

ZWIERZĘTA
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Wiewiórka pospolita 

Wiewiórka pospolita - często spotykane 
zwierzę w lasach i parkach. Jest aktywna  
w ciągu dnia, a nocą śpi ukryta w dziupli 
lub gnieździe zbudowanym z gałązek.  
To wdzięczne małe zwierzątko spędza dni 
na jedzeniu, czyszczeniu swojego futerka,  
skakaniu po drzewach, wygrzewaniu się na 
słońcu, a jesienią nie zapomina  
o zbieraniu zapasów na zimę. W swojej 

spiżarni wiewiórka potrafi zgromadzić nawet 100 kilogramów różnych nasion i owoców. 
Chowa je i zakopuje na swoim terytorium, wszędzie  po trochu. Kiedy nadejdzie zima  
i o pożywienie coraz trudniej, będzie je kolejno wykopywać. Wiewiórka nie zapada w sen 
zimowy, ale zimą ogranicza swoją aktywność i niekiedy zostaje przez wiele dni,  
w ulokowanym wysoko na drzewie, gnieździe lub w dziupli. Po drzewach wspina się 
niezwykle zręcznie. W utrzymaniu równowagi pomaga jej długi puszysty ogon. Pod 
sympatycznym wyglądem wiewiórki kryje się żywy i wojowniczy temperament.  

 

 

 

przygotował  Michał Zesławski 

Sum indyjski 

W warunkach naturalnych ryby te 
zamieszkują bagna, stawy, mokradła na 
terenie Tajlandii, Indonezji, Kambodży, 
Iranu, Pakistanu, Indii, Nepalu, Sri Lanki, 
Bangladeszu, Laosu i Wietnamu. Rybę tę 
można także hodować w akwarium.  
Dla pojedynczej ryby zbiornik musi być 
naprawdę duży, jeżeli chcemy mieć spokój  

w akwarium. Światło powinno być rozproszone. Jeżeli zastosujemy roślinność pływającą, 
to pamiętamy o pozostawieniu wolnego miejsca, żeby ryba mogła zaczerpnąć powietrza. 
Wymagane jest miękkie podłoże, kryjówki wśród gładkich kamieni, korzeni, rurek 
plastikowych, dosyć gęsta roślinność - muszą to być trwałe gatunki, gdyż nasza ryba może 
je podkopać lub wywrócić, wolne przestrzenie do swobodnego pływania. Ważne by 
akwarium miało szczelne przykrycie, ryba może wypełznąć. Niezbędna jest bardzo 
skuteczna filtracja, wymiana wody raz na dwa tygodnie i systematyczne czyszczenie 
podłoża z materii organicznej. 

Informacje pochodzą z zasobów Internetu:  www.domowe-akwarium.pl 

MOJE ZAINTERESOWANIA 

http://www.domowe-akwarium.pl/
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Robert Gadocha 
przygotował Leszek Syguła 

Polski piłkarz, grający na pozycji pomocnika lub 
napastnika, a następnie trener, złoty medalista olimpijski  
z 1972 i srebrny medalista Mistrzostw Świata 1974. Urodził 
się 10 stycznia 1946 r. w Krakowie. Wychowanek Garbarni 
Kraków. Grał w Wawelu Kraków, następnie przeszedł 
do Legii Warszawa, z którą dwukrotniezdobył Mistrzostwo 
Polski (1969 r. oraz 1970 r.), a raz Puchar Polski (1973 r.). 
W ekstraklasie rozegrał łącznie 206 spotkań, zdobywając  
w nich 72 bramki. W sezonie 1969/1970 dotarł z Legią do 
półfinału Pucharu Europy, a w  sezonie 1970/1971 do 
ćwierćfinału tych rozgrywek. W 1975 uzyskał od władz 
zgodę na wyjazd z kraju i przeniósł się do Francji, gdzie 
przez dwa sezony występował w FC Nantes. Z tą drużyną 
sięgnął po mistrzostwo Francji. W Première Division 
rozegrał 45 meczów, strzelając 8 goli. Karierę kończył 

w Stanach Zjednoczonych. Występował kolejno w: Chicago Sting (1978), Hartford Hellios 
(1980–1982) i amatorsko w Sarasota Venice (1992–1995). 

Informacje pochodzą z zasobów internetu – www.wikipedia.pl 
 

 

 

 
W bieżącym 2018 roku świętujemy 100-lecie odzyskania przez 
Polskę  niepodległości. Święto Niepodległości jest obchodzone co 
roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez 
naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku, po 
123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. 
Do 1937 r. PPS świętowała rocznicę niepodległości 7 listopada, na 
pamiątkę utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki 
Polskiej. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości 
dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po 
odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa 
razy – w roku 1937 i 1938. Od roku 1926  - 11 listopada był dniem wolnym od pracy  
w administracji rządowej i szkolnictwie na podstawie okólnika wydanego przez Prezesa Rady 
Ministrów - Józefa Piłsudskiego. 

Przygotował Mieczysław Kozioł na podstawie – „Poradnika Uzdrowiciela” 2014 

SPORT

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
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Zupa krem ze szparagów 
proponuje Teresa Kukuczka 

Składniki:1,5 litra bulionu, 2 średnie 
ziemniaki, 2 szalotki, 1 pęczek białych 
szparagów, 1 pęczek zielonych 
szparagów, ½ szklanki zielonego 
groszku, może być mrożony, 1 łyżka 
śmietany 18 %, 2 łyżki oleju, sól, 
pieprz, koperek 

Wykonanie: Oba rodzaje szparagów 
umyj, odłam ich końce, a białe 
dodatkowo obierz. Kilka główek 
zostaw do dekoracji. Szparagi ugotuj 
w lekko osolonej wodzie i zahartuj po 
odcedzeniu. Następnie obierz 
ziemniaki i pokrój na kawałki. Posiekaj szalotki. Do garnka wlej olej i podsmaż szalotki  
i ziemniaki. Wrzuć oba rodzaje szparagów. Podsmaż i wlej bulion. Gotuj do miękkości bez 
przykrycia. Dołóż groszek. Przypraw solą i pieprzem. Zmiksuj zupę na krem.  Dodaj łyżkę 
śmietany i pomieszaj. Udekoruj odłożonymi kawałkami szparagów i koperkiem.   

Ciekawostka: Duża porcja szparagów ma tyle kalorii co kromka chleba. Może je jeść zatem nawet 
gdy się odchudzasz. Zielone pędy w 93% składają się z wody. Zawierają też błonnik, dzięki 
któremu po zjedzeniu porcji szparagów długo czuje się sytość.    

 

Tort z orzechami i kawą wg Paolo Cozza 

proponuje Beata Kaczmarska 

Składniki: 200 g orzechów włoskich, 130 g cukru, 120 g gorzkiej czekolady, 100 g masła,  
50 g mąki, 3 jajka, 3 łyżki kawy espresso (bardzo mocnej), 1 łyżeczka proszku do pieczenia, sól, 
cukier puder do posypania. 

Wykonanie: Masło roztapiamy na parze z rozdrobnioną czekoladą. Wrzucamy do miski żółtka  
z cukrem i ucieramy na kogel-mogel. Dodajemy mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia, 
odrobinę soli, posiekane orzechy, rozpuszczoną czekoladę i kawę. Wlewamy ciasto do tortownicy 
wysmarowanej masłem i obsypanej mąką. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temp. 180 st. C 
i 30 min. pieczemy. Wykładamy ciasto na talerz i pozostawiamy do ostygnięcia. Posypujemy 
cukrem pudrem.  

SMACZNEGO!!! 

KULINARIA
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przygotował: Krzysztof Paleczny 

Samochód dostawczy 
NYSA 

Polski samochód dostawczy który był 
produkowany w mieście Nysa. Robiono 
go w latach 1958- 1994. Typy nadwozia  
w tym samochodzie to: mikrobus, 
sanitarka, bagażówka. Silnik w tym 
samochodzie był benzynowy. Nysa 
mieściła od 2 do 9 osób. 

 
 

 

 

Warunkiem rozwiązania konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 
pytania oraz przygotowanie rysunku flagi naszego kraju. Odpowiedzi i rysunek prosimy 
złożyć w gabinecie psychologicznym (307) do dnia do 05.11.2018 r. Spośród autorów 
prawidłowych rozwiązań i przygotowanego rysunku - wylosujemy 3 nagrody główne oraz 
nagrody pocieszenia.  

1. Jak rzeka ma swoje źródło w mieście Wisła? 

2. Kiedy zaczyna się kalendarzowe lato? 

3. Co to jest Quest? 

4. W jakich górach leżą Kalatówki? 

5. Podaj datę obchodów Święta Niepodległości? 

6. Jakie kolory ma flaga polska? 

7. Co przedstawia godło Polski? 

8. Przygotuj rysunek polskiej flagi – na kartce gładkiej o wymiarze min. A-4 

 

SAMOCHODY

KONKURS
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