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Drodzy Czytelnicy! 
 
Na czas  
Bożego Narodzenia  
i nadchodzącego  
Nowego Roku 2019  
życzymy  
Miłości od Bliźnich  
i dla Bliźnich.  
Otuchy z głęboko  
myślących serc. 
Ciepłych pełnych  
wrażliwości spojrzeń…  
Niech w Waszych sercach  
narodzi się Boży Syn,  
abyśmy życie mieli  
dzięki Niemu! 
 

 
Zespół Redakcyjny  

  
rys. Leszek Syguła 
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O tym co będzie i o tym, co było - czyli...  

wspomnienia i aktualności października, listopada i grudnia 

_________________________________________________________ 

 

Październik 

 9 październik  -  gry i zabawy w Naszym domu zorganizowane przez harcerzy z Zatora 

 18 październik -  wznowienie współpracy z wolontariuszami z zatorskich szkół 

 25 październik - przegląd teatralny artystów z DPS-ów organizowany w Wadowicach  

 30 październik -  gimnastyka umysłu - zajęcia w Naszym domu  zorganizowane przez 

wolontariuszy z WZS w Zatorze 

Listopad  

 6 listopada - konkurs recytatorski „Nasza Niepodległa” w Wadowicach 

 10 i 11 listopada - udział w obchodach Święta Niepodległości organizowanych na 

terenie Zatora: koncert w ROK-u , udział w uroczystej Mszy Św. w Kościele 

Parafialnym, bieg niepodległościowy, koncert pieśni patriotycznych, układanie żywej 

flagi w WZS  

 14 listopad - finał konkursu „Ekologiczne Re-Kreacje” w Krakowie 

 14 listopad - Msza Zaduszkowa w Wadowicach 

 15 listopad - zawody sportowe organizowane przez uczniów- wolontariuszy 

z gimnazjum w Zatorze 

 20 listopad - rozrywka dla mózgu- zajęcia w Naszym domu zorganizowane przez 

wolontariuszy z WZS w Zatorze 

 21 listopad - zabawa andrzejkowa w Witanowicach 

 27 listopad - rozwiązywanie krzyżówek z wolontariuszami z gimnazjum  

 29 listopad - otwarcie wystawy prac Ludwika Przały zatytułowanej: „Kolorowy  

Świat Puzzli” 

Grudzień  

 4 grudzień - konkurs talentów w Piekarach  

 6 grudzień - odwiedziny św. Mikołaja 

 12 grudzień - warsztaty plastyczne w TMZZ  

 20 grudzień - dekorowanie pierniczków z wolontariuszami z gimnazjum w Zatorze,  

wspólne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia 

 31 grudzień - spotkanie podsumowujące wydarzenia minionego roku 

 

Informacje zebrała Gienia Leja na podstawie planu przygotowanego przez Danutę Sordyl 

AKTUALNOŚCI 
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Kochani Solenizanci 

październikowi, listopadowi i grudniowi 

 

Z okazji Waszego święta 

Wszystkiego Co Najlepsze... 

Miłości, Radości i Pomyślności. 

Tortu wielkiego i uścisku prawdziwego. 

Niech słońce dla Was zawsze świeci, 

a na twarzy uśmiech gości! 

 
W imieniu Zespołu Redakcyjnego przygotowała Kornelia Monka 

 

IMIENINY  I  URODZINY 
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Spotkanie z harcerzami  
wspomina Ludwik Przała 

 

Dobrze wspominam spotkanie z harcerzami, którzy byli u nas w październikowe popołudnie. 

Była wtedy piękna pogoda, więc te zajęcia odbyły się w naszym ogrodzie. Harcerze przynieśli 

dla nas duże drewniane klocki, duże bierki i ogrodowe narty. Wspólnie z harcerzami 

układaliśmy te klocki, graliśmy w bierki i jeździliśmy na tych nartach. Bardzo podobały mi 

się te zajęcia. Harcerze byli bardzo mili i życzliwi. 

________________________________________________________________________________ 

Występy teatralne w Wadowicach  

relacja Beaty Kaczmarskiej i Teresy Kukuczki  

W czwartek 25 października byliśmy na przeglądzie 

teatralnym w Wadowicach. To wydarzenie odbyło się w sali 

teatralnej, w podziemiach kościoła św. Piotra. Grupy 

teatralne z różnych Domów Pomocy Społecznej – pokazały 

to co przygotowały. Były różne przedstawienia  

np. o Czerwonym Kapturku, o Papieżu Karolu Wojtyle. 

Występowali też aktorzy w strojach ludowych. 

Do przedstawienia w Wadowicach przygotowywaliśmy się 

na próbach. Nasz występ był o miłości. O tym, czym jest 

miłość, próbowaliśmy powiedzieć  poprzez Hymn o Miłości. 

Nasza grupa, która pojechała z przedstawieniem do 

Wadowic to Ola, Kornelia, Jola, Krzysiek, Ludwik, Teresa 

i  Beata. Do przedstawienia przygotowały nas panie Terenia 

i Ala. Na tym przeglądzie były też przygotowane dla nas 

różne smakołyki. 

 

WYDARZENIA 
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Konkurs recytatorski  
relacjonuje Beata Kaczmarska 

We wtorek 6 listopada pojechałam do DPS-u w Wadowicach  

na konkurs recytatorki. Konkurs ten był sposobem na 

upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj 

niepodległości. Do tego konkursu przygotowywałam się przez 

pewien czas. Panie terapeutki i opiekunowie pomagali mi 

nauczyć się wiersza, który na konkursie zaprezentowałam. Był 

to wiersz pt. "Jedenasty listopada" autorstwa Ludwika 

Wiszniewskiego. Gdy przyjechaliśmy na konkurs dostaliśmy 

okolicznościowe kotyliony. Zaproponowano nam też kawę  

i ciastko. Przed konkursem mogliśmy też zobaczyć prezentację 

o tym, jak Polska dążyła ku wolności. Później zaczął się 

konkurs. Brało w nim udział wielu uczestników. Byli to 

mieszkańcy z różnych DPS-ów. Kiedy zostałam zaproszona do 

zaprezentowania wiersza towarzyszyła mi p. Danusia, a p. Ala 

robiła zdjęcia. Później się dowiedziałam, że wielu osobom podobało się jak ten wiersz 

powiedziałam. 

____________________________________________________________ 

 

Obchody Święta Niepodległości 

wspominają: Małgosia Chominiec, Boguś Kuźma, Ludwik Przała,  

Teresa Kukuczka, Jola Tondus oraz Krzysztof Paleczny 

 

10 listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości byliśmy na koncercie pieśni 

patriotycznych w Regionalnym Ośrodku Kultury. Śpiewał chór – panie, które zaprezentowały 

pieśni patriotyczne. Mogliśmy też posłuchać gry na gitarze występującego artysty. 

Wzruszające były też wiersze, które tam wysłuchaliśmy.  
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Kolejnego dnia tj. 11 listopada poszliśmy do Kościoła Parafialnego na uroczystą Mszę Świętą, 

gdzie wysłuchaliśmy pięknego kazania i modliliśmy się za Ojczyznę. W tej mszy uczestniczyli 

też strażacy i harcerze, którzy przyszli ze sztandarami.  

 

Kilkoro z naszych mieszkańców uczestniczyło też w obchodach tego święta organizowanych 

przez Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze. W ramach tych obchodów odbył się bieg 

niepodległościowy, w którym wziął udział p. Michał. Następnie odbył się koncert pieśni 

patriotycznych oraz układanie żywej flagi z białych i czerwonych kartek A4.  
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Zabawa andrzejkowa w Witanowicach  
wspomina Teresa Kukuczka  

 

W środę 22 listopada w dobrych humorach pojechaliśmy do Witanowic na zabawę 

andrzejkową. Dużo tańczyliśmy. Spotkaliśmy na tym wyjeździe koleżanki i kolegów z innych 

Domów. Było tam bardzo radośnie. 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Wolontariusze są wśród nas... 

W nowym roku szkolnym współpracę z nami podjęli wolontariusze z zatorskich szkół 

tj. z Gimnazjum oraz Wielozawodowego Zespołu Szkół. Mamy czas na wspólne rozmowy, 

czytanie, rozwiązywanie zagadek i krzyżówek, a także na różne inne wspólne zajęcia. 

Cieszymy się, że wolontariusze są wśród nas. 

Zespół Redakcyjny 
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Wystawa prac Ludwika Przały  

29.11.2018 r. w naszym Domu miało miejsce otwarcie wystawy prac p. Ludwika Przały 

pt. „Kolorowy Świat Puzzli”. Pan Ludwik przez kilka miesięcy cierpliwie i z zapałem tworzył 

kolorowe obrazy z puzzli. Jak mówi - odnalazł w tym tworzeniu radość oraz odkrył że można 

przyjemne łączyć z pożytecznym. Powstały piękne prace, które mieszkaniec zdecydował się 

pokazać innym, a przy tworzeniu, jak sam dostrzegł - wzmacniał sprawność manualną 

i ćwiczył intelekt. W kolorowym świecie puzzli stworzonym przez mieszkańca można odnaleźć 

piękne zwierzęta. 

Zespół Redakcyjny 
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Gala Talentów w Piekarach  
wspominają: Kornelia Monka, Aniela Pecel, Maria Wałach, Jola Tondus,  

Beata Kaczmarska, Ludwik Przała, Krzysztof Paleczny 
 

4 grudnia pojechaliśmy do Piekar na zaproszenie uczniów i nauczycieli tamtejszej szkoły. 

Tym razem uczestniczyliśmy w niecodziennym dla nas spotkaniu, gdzie odkrywaliśmy 

i prezentowaliśmy swoje talenty. Był to dobry czas. Radosny. Przekonaliśmy się, że każdy 

z nas nosi w sobie talenty, czyli szczególne umiejętności w różnych dziedzinach tj. śpiew, 

taniec, sport, zdolności plastyczne, recytatorskie oraz pamięciowe. W Piekarach i tym razem 

panowała atmosfera pełna życzliwości. Uczniowie i nauczyciele przygotowali dla nas super 

atrakcje. Byli z nami i dla nas. Podarowali nam swój czas i swoje serca.  Dziękujemy! 
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Odwiedziny Mikołaja 

I w tym roku odwiedził nas Mikołaj. Ależ było pięknie!!! I jak radośnie… Dziękujemy 

Mikołajowi,  że jak zwykle  pamiętał o Nas. 

Zespół Redakcyjny 
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10 października Św. Paulin z Yorku – arcybiskup 2018 r. 
 
 

Św. Paulin z Yorku należał do grupy, wysłanej 

przez św. Grzegorza I Wielkiego - papieża do 

Anglii, do królestwa Northumbrii, w roku 601. 

Był on kapelanem królowej, św. Etelburgi, dru-

giej małżonki króla Northumbrii, św. Edwina. 

Jemu to właśnie przypadło w udziale udzielenie 

chrztu świętego - św. Edwinowi. Kronikarz po-

daje, że było to w samą Wielkanoc 627 roku i że 

za królem poszło tak wielu panów ludu, że trze-

ba było udzielać chrztu w rzece Swale, w pobli-

żu Catterick oraz w rzece Glen w pobliżu rezy-

dencji królewskiej w Yeaverng. Św. Paulin, cie-

sząc się pełnym poparciem dworu królewskiego 

i panów, mógł spokojnie przemierzać całe króle-

stwo i wszędzie głosić Ewangelię. Udzielił wielu 

chrztów, wystawił kilka kościołów i kaplic, 

sprowadzał kapłanów. Niestety, nastała reakcja 

pogaństwa. W bitwie pod Hartfield, 12 paździer-

nika 632 roku padł na polu walki z Walijczyka-

mi św. Edwin. Pogańscy najeźdźcy zaczęli palić 

i niszczyć chrześcijańskie kościoły i mordować 

kapłanów. Królowa św. Etelburga musiała rato-

wać się ucieczką wraz ze św. Paulinem. 

Św. Paulin udał się również do Kentu, gdzie 

został biskupem w Rochester. Tam też pożegnał 

ziemię dla nieba 10 października 644 roku. Za-

nim Walijczycy pogańscy zniszczyli dzieło 

ewangelizacyjne w Northumbrii, było ono tak 

dojrzałe, że papież Honoriusz I myślał o założe-

niu stałej hierarchii kościelnej w tym kraju. 

W tym celu mianował arcybiskupem św. Pauli-

na. Posłał mu nawet paliusz metropolity ze 

wszystkimi uprawnieniami biskupa misyjnego. 

Niestety, musiał Święty patrzeć z bólem na ruinę 

swoich trudów. Za to królestwo Kentu korzysta-

ło z jego gorliwości misyjnej i doświadczenia 

wielu lat na polu ewangelizacji.           

 

ŚWIĘCI 
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26 listopada Św. Sylwester – opat  2018 r. 
W odległości ok. 30 km na południowy-

wschód od Ankony i tyleż kilometrów na pół-

noc od Loreto leży miasteczko Osimo. Widać 

je z dala, gdyż jest położone na wzgórzu. Mia-

steczko jest sławne z sanktuarium św. Józefa 

z Kupertynu (śp. 1663) i relikwii 4 innych 

świętych. Wszakże jego największą chwałą jest 

św. Sylwester, opat. Hagiografia zna pod tym 

imieniem: 9 świętych i 1 błogosławionego. 

Łacińskie imię Sylwester wywodzi się ze sło-

wa: las i oznacza człowieka lasu. Nasz Święty 

urodził się w Osimo ok. 1177 roku. Jego ojciec, 

Gislerio, był urzędnikiem prawnym, jego matką 

była Bianca Ghislieri. Syn poszedł w ślady ojca 

i po ukończeniu szkoły parafialnej udał się na 

studia wyższe, prawnicze, na uniwersytet 

w Padwie i w Bolonii. Ku niezadowoleniu ojca 

zmienił jednak rychło kierunek studiów na teo-

logię i został kapłanem. Jako kanonik przy ka-

tedrze w Osimo oddał się z zapałem pracy 

duszpasterskiej i uczynkom miłosierdzia. 

Z czasem zaczął  wieść życie pustelnicze. 

Wspólnie z przyjacielem w Apeninach znaleźli 

grotę, gdzie zamieszkali. Niebawem przeniósł 

się sam do Grottafucile, a kiedy zaczęli napły-

wać ludzie, prosząc go o pośrednictwo przed 

Bogiem w różnych potrzebach, udał się na 

wzgórze Montefano w pobliżu miasta Fabriano 

(1230). Gdy wszakże i tu zaczęli zgłaszać się 

licznie uczniowie, dojrzał w tym wolę Bożą 

i na regule św. Benedykta założył nowy zakon 

sylwestrianów. Papież Innocenty IV zatwierdził 

go w roku 1247. Kiedy św. Sylwester umierał 

w 267 roku, zakon liczył 12 klasztorów, 

a w nich 433 mnichów. Pomimo bardzo suro-

wego życia i niemal wiecznych postów 

św. Sylwester dożył  90 lat. Przy śmierci miał 

otrzymać Komunię świętą z rąk Najświętszej 

Maryi Panny. Kult jego zatwierdził papież 

Klemens VIII (śp. 1605). On też wprowadził 

jego imię do Martyrologium Rzymskiego. Pa-

pież Leon XIII rozszerzył kult na cały Kościół 

w 1890 roku. Sylwestrianie istnieją dotąd, ale 

w bardzo szczupłej już liczbie: 211 zakonni-

ków i 22 klasztorów.       

 

 
18 grudnia Św. Auksencjusz – biskup  2018 r. 

 
Świety Auksencjusz pochodził z Mopsuestii, 

miasta, które obok Tarsu, rodzinnego miasta 

św. Pawła Apostoła, należało do głównych 

miast Cylicji. Rzymska ta prowincja pogra-

niczna stanowiła łącznik między Małą Azją, 

a Syrią i Libanem (Fenicją). Z tego względu 

stanowiła ważny punkt strategiczny i handlo-

wy. Chrześcijaństwo przyjęło się tu już w kil-

kanaście lat po śmierci Pana Jezusa. Aksen-

cjusz był na dworze cesarza Licyniusza  

(306–323) dowódcą jego przybocznej straży. 

Był więc zaufanym cesarza. Kiedy wybuchło 

prześladowanie za cesarza Dioklecjana, a Licy-

niusz należał do największych wrogów chrze-

ścijaństwa, Auksencjusz zrezygnował z tak 

zaszczytnej służby, nie ujawniając się wszakże, 

że jest chrześcijaninem. Przetrwał szczęśliwie 

obu prześladowców, poświęcił się służbie Bo-

żej. Około roku 359 został nawet biskupem 

Mopsuestii. Historia nie przekazała nam bliż-

szych informacji o Świętym, gdyż pasterzowa-

nie jego było zbyt krótkie. Pożegnał bowiem 

ziemię dla nieba w rok potem. Nasz Święty 

wystawił kościół ku czci św. Tarausa, św. Pro-

busa i św. Andronika na miejscu, gdzie wszy-

scy trzej ponieśli śmierć męczeńską za pano-

wania cesarza Dioklecjana.  

Przygotował Mieczysław Kozioł na podstawie książki Ks. Wincentego Zaleskiego SDB – ,,Święci na każdy dzień” 
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Wywiad z panią Ewą Kulpą  

pracownikiem przychodni w Zatorze 

przeprowadziła Stasia Zborowska 

Stasia Zborowska: Czym zajmuje się Pani 

w zatorskiej przychodni?  

Ewa Kulpa: W zatorskiej przychodni pracuję 24 lata, 

najpierw jako laborant medyczny w utworzonym 

w ośrodku laboratorium, a od 6 lat na stanowisku 

rejestratorki medycznej i pracownika biurowego. 

Obsługuję punkt pobrań materiału do badań.  

Rejestruję pacjentów do lekarzy i wpisuję procedury 

medyczne do bazy, które przesyłane są do Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

Stasia Zborowska: Chciałabym zadać pytania dotyczące badań. Jakie badania można zrobić w przychodni? 

Ewa Kulpa: W punkcie pobrań pobieramy i przyjmujemy do badań krew, mocz i kał. Zakres badań jest 

ogromny i można go znaleźć na stronie internetowej naszej placówki. 

Stasia Zborowska: W jakich dniach i godzinach można robić badania u Państwa? 

Ewa Kulpa: Badania pobieramy codziennie w godzinach od 700 do 900. 

Stasia Zborowska: Czy wszystkie badania są bezpłatne? 

Ewa Kulpa: Bezpłatne są tylko badania zlecone przez lekarza pierwszego kontaktu i tylko te, które wchodzą 

w tak zwany „koszyk badań” zrefundowanych przez NFZ. 

Stasia Zborowska: Co musiałabym zrobić, aby np. zbadać poziom cukru? Czy potrzebne jest skierowanie 

od lekarza? 

Ewa Kulpa: Poziom cukru badamy bezpłatnie na podstawie zlecenia lekarza rodzinnego. Można także 

zrobić badanie bez skierowania, za niewielką odpłatnością. Ważne jest, aby badanie było wykonane na 

czczo. 

Stasia Zborowska: Czy badania są bolesne? 

Ewa Kulpa: Odporność na ból jest cechą indywidualną. Pobieranie krwi nie jest dla pacjenta przyjemne,  

ale ja osobiście bólem bym tego nie nazwała. Są osoby z niewidocznymi, cienkimi pękającymi żyłami 

i wtedy trochę cierpią. 

Stasia Zborowska: Jak Pani myśli, czy warto się badać? 

Ewa Kulpa: Uważam, że badać się trzeba. Przy dobrym samopoczuciu pacjenta można raz w roku wykonać 

podstawowe badania i poprosić o konsultacje lekarza. 

Stasia Zborowska: Bardzo Pani dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje pytania. 

Ewa Kulpa: Dziękuję za rozmowę. 

SPOTKANIA 
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Boże Narodzenie  
pisze Gienia Leja 

 

Lubię święta Bożego Narodzenia. Myślę, że 

przygotowania do tych świąt trzeba rozpocząć od 

pacierza. Potem spowiedź. Jest ona potrzebna. 

Wigilia to część tych świąt. Lubię wigilię. Wtedy 

śpiewamy kolędy. Łamiemy się opłatkiem 

i składamy sobie życzenia. Wcześniej ubieramy 

choinkę. Wieszamy na niej aniołki i bombki 

kolorowe. Podczas wigilii Razem z innymi jemy 

żurek i  rybę. Odwiedzają nas także kolędnicy. 

W Boże Narodzenie - rodzi się Boży Syn.  

________________________________________________________________________________ 

Boże Narodzenie na świecie... 

Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. 

Tradycja obchodów świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko u nas w Polsce. 

Na całym świecie katolicy świętują Boże Narodzenie, ale w różnych krajach panują nieco inne 

zwyczaje. Do rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków i szopek najwięcej przyczynił się 

św. Franciszek z Asyżu i jego bracia. To on, chcąc przypomnieć narodziny Pana Jezusa, nakazał 

przynieść do groty siana i przyprowadzić wołu i osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. Tam 

odczytał im Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela i wygłosił kazanie o wcieleniu Słowa. 

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina 

hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. 

 

 

BOŻE NARODZENIE 
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Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone 

barwnymi światełkami, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się, czasem nawet do rana. Głównym 

daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w którym zapieka się drobne upominki. 

Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał 

od mędrców ze Wschodu. 

 

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się 

w południe w gronie rodzinnym. Wigilijny posiłek 

składa się z pieczonego indyka i "płonącego puddingu". 

Wieczorem w Wigilię dzieci wywieszają swoje 

skarpety za drzwi, by następnego dnia odnaleźć w nich 

podarki. Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod 

jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi 

szczęście. 

Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami. 

W 1846 roku Jon Horsley z Anglii zaprojektował 

pierwszą kartkę świąteczną z napisem "Wesołych 

Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 

Roku". 

 

W  Szwecji święta Bożego Narodzenia 

rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. 

Tradycyjna szwedzka uczta składa się 

z rozmoczonej suszonej ryby. Potem podaje się 

galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na 

deser pierniczki. Nie stawia się wolnego 

nakrycia na stole, ale za to odwiedza się 

samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz 

tańczą wokół choinki. 

Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym, 

uroczystym okresem. Gorący okres rozpoczyna 

się 6 grudnia w dniu świętego Mikołaja, kiedy to 

wszyscy wymieniają się podarunkami i trwa aż do 6 stycznia - święta Trzech Króli. Na dzień przed 

Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci 

śpiewają - coś na wzór kolęd - chodząc od 

domu do domu. Te greckie kolędy mają 

błogosławić domostwa. Na greckich stołach 

można znaleźć Chleb Chrystusa. Jest to 

okrągły bochenek ozdobiony na szczycie 

krzyżem, wokół którego ludzie stawiają 

symbole z ciasta przedstawiające wszystko to, 

co oznacza długotrwałość. Np. jeśli ktoś  

pochodzi z wyspy i jest rybakiem - na stole jest 

chleb z rybą.  

Choinki nie są powszechnie używane w Grecji, 

a prezenty są wręczane 1 stycznia. 



„TO MY”    jesień-zima 2018 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

17 

 

W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś 

z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem, w którym 

gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę 

z marcepanu. 

 

Zespół Redakcyjny 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

"Tajemniczy ogród" 
proponuje Małgosia Chominiec  
 

Drodzy czytelnicy, chcę Wam tym 

razem polecić książkę zatytułowaną 

„Tajemniczy ogród”. Autorem tej 

książki jest Frances Hodgson Burnett. 

Bohaterką książki jest Mary Lennox, 

która urodziła się w Indiach. Jako 

dziecko straciła rodziców, którzy 

umarli w wyniku choroby. Po tym 

smutnym wydarzeniu Mary zostaje 

zaproszona do Anglii przez swojego 

wuja Archibalda. Dziewczynka trafia 

do jego domu, gdzie odkrywa 

istnienie tajemniczego ogrodu oraz 

odkrywa, że sam dom, w którym 

mieszka też kryje wiele sekretów. 

Drodzy czytelnicy zachęcam Was 

bardzo, abyście przeczytali tę 

opowieść – abyście razem z Mary 

odkrywali tajemnice, które skrywają 

ogród i  dom. Przygody Mary są 

bardzo ciekawe! 

 

WARTO CZYTAD 
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Bieszczady zimą 
pisze Boguś Kuźma 

  
Zima w Bieszczadach to piękna pora roku, ale zarazem sroga zarówno dla miejscowej 

ludności jak i przyjezdnych. Charakteryzuje się obfitymi opadami śniegu, stosunkowo 

niedużymi mrozami i częstymi odwilżami. Rozpoczyna się w połowie grudnia i trwa do 

końca marca. W wyższych partiach gór śnieg pojawia się dużo wcześniej, niekiedy już 

w październiku i zalega do kwietnia. Grubość jego pokrywy sięga od 70 do 120-130 cm 

w południowej części gór. Chociaż w Bieszczadach są dobre warunki do uprawiania 

narciarstwa turystycznego, prawdziwa turystyka narciarska należy tu do rzadkości. 

Zapanowała natomiast moda na zimową turystykę pieszą. Dyscyplina to piękna, ale 

i niebezpieczna. Zimą warunki w wysokich partiach gór są niezwykle trudne. 

 

Informacje pochodzą z książki „Bieszczady” Stanisława Kłosa 

foto: www.pixabay.com 

 

CIEKAWE MIEJSCA 
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Moda na zimę 
przygotowała Aleksandra Wieczorek 

  

W sezonie zimowym królować będą 

kolory; żółty, musztardowy, a także 

ognisty róż oraz energetyczna 

czerwień. Krata to wzór ubrań modny 

także i tej zimy. Tuniki, spódnice, 

spodnie, marynarki, płaszcze, właśnie 

w kratę, będą bardzo modne.  

Na sezon zimowy kreatorzy mody 

proponują też sukienki w barwne, 

kwiatowe oraz zwierzęce wzory  

tj. w lamparcie cętki, czy pasy zebry. 

Sukienki długości midi, do których 

modnie będzie ubrać botki lub kozaki. 

Na zimę proponowane są też sztuczne 

futra długie i krótkie. 

 

 

MODA 
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Miejscowości z imionami w nazwie 
przygotował Mieczysław Kozioł 

 

Czy znacie miejscowości z imionami w nazwie? Co to takiego? Oto przykłady: 

Alojzów, Ambrożów, Amelin,  Anastazew, Anatolin, Andrzejowo, Andrzejów, Anielów, 

Beniaminów, Błażejów, Bogdanki, Bogdanowice, Bogusławów, Bronisławowo, Bronki, Bronków, 

Brygidów, Cecylówka Głowaczowska, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie, Cezarów, 

Cyprianka.  

 

Ciekawostki o wielorybie 
przygotował Michał Zesławski 

 

 Wieloryb to nazwa ssaków z rzędu waleni. 

 Wieloryby to największe zwierzęta na Ziemi. 

 Wieloryb jako jedyny gatunek zwierząt ma poziome płetwy, pływając rusza  

ogonem w górę i w dół. 

 Wieloryby nie piją wody morskiej. 

 Wieloryby nurkują w głąb na ponad 300 m. w poszukiwaniu kałamarnic. 

 Jedynym drapieżnikiem polującym na wieloryby jest człowiek. 

 Serce wieloryba może ważyć tyle co samochód osobowy 

 Mózg wieloryba może ważyć 9 kg. 

 Niemowlę wieloryba potrafi wypić nawet ok. 72 litrów mleka dziennie. 

 Niemowlę wieloryba rodząc się waży 3 tony i ma ok 7,5 m długości. 

 

Informacje pochodzą z zasobów internetu. 

CIEKAWOSTKI 
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przygotował Boguś Kuźma 

Guziec 

Guziec jest afrykańskim kuzy-

nem naszego dzika, trochę od 

niego mniejszym. Ma ogromną 

głowę uzbrojoną w dwie pary 

szabli. Są to w istocie bardzo 

rozwinięte kły. U starych sam-

ców mogą mieć nawet 60 cm. 

długości. Guziec ma sierść ko-

loru ciemno brązowego do 

czarnego, ale ponieważ lubi 

tarzać się w błocie, najczęściej 

wydaje się czerwony lub żółty. 

Kiedy coś go zaniepokoi ucie-

ka truchcikiem z zadartym do 

góry ogonem i wygląda wtedy naprawdę komicznie. Samca od samicy łatwo odróżnić po 

dwóch parach brodawek, które ma on na policzkach. Oczy guźca umieszczone są wysoko 

po bokach głowy. Dzięki temu, nie przerywając żerowania, może on obserwować co się 

dzieje. Zmuszony jest przyklękać do jedzenia, bo jego przednie nogi są zbyt długie w sto-

sunku do szyi. Guziec ma niezbyt dobry wzrok. Ale na szczęście rekompensuje mu to wy-

ostrzony słuch i znakomity węch. 

 

Ustniki 

Ryby żyjące na rafach kora-

lowych często noszą po-

etyckie potoczne nazwy, 

które odzwierciedlają ich 

piękno jak np. ryby anioły 

o intensywnych barwach 

i wyrazistych wzorach. 

Także nazwa systematycz-

na ustniki wskazuje na ich 

cechę charakterystyczną: 

pyszczek ukształtowany 

w grube usta. Ze względu 

na swą urodę ryby te sta-

nowią ozdobę każdego 

ZWIERZĘTA 
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oceanarium. Zresztą dopiero w hodowli okazało się jak bardzo różnią się kolorem rodzice 

i dzieci, dawniej  uważane za osobne gatunki. Zaobserwowano też, że barwa spełnia 

u ustników rolę informacyjną: „ To jest mój rewir i jeśli jesteś tego koloru co ja, to nie ma 

tu miejsca dla nas obu! A jeśli się różnisz, to masz inny gust pokarmowy i nie będziesz mi 

zabierać pożywienia!”.  Inna barwa oznacza bowiem inny wiek i inne potrzeby. Zmiana 

ubarwienia następuje stopniowo, tak więc współistnieją na danym terenie różne postacie 

ustników. 

Informacje pochodzą z Encyklopedycznego Atlasu Zwierząt.  

Tłumaczenie z języka francuskiego: Elżbieta Kiernicka, konsultacja merytoryczna: Grzegorz Wójcik 

 

 

 

przygotował Michał Zesławski 

Ryba akwariowa Akara  z Maroni  

 

Ciało tej rybki jest barwy żółtobrunatnej lub czerwonawej, na bokach występują pasy oraz 

żółto ciemna plama. Samiec tego gatunku jest nieco większy od samicy i ma bardziej wy-

dłużone płetwy; odbytową i grzbietową. Akary z Maroni są rybkami płochliwymi. Są do-

syć nerwowe, a przestraszona akara staje się brunatno nakrapiana. Rybki te przebywają 

najchętniej w przydennej i środkowej warstwie akwarium. W sezonie rozrodczym mają 

zwyczaj kopania na dnie. 

Informacje pochodzą z zasobów internetu. 

MOJE ZAINTERESOWANIA 
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FC Barcelona 
pisze Teofil Korzeniowski 

 

FC Barcelona to hiszpański klub sportowy założony w 1899 r. 

przez grupę Anglików, Szwajcarów oraz Hiszpanów. 

Ta hiszpańska drużyna piłkarska należy do najbardziej 

utytułowanych zespołów piłkarskich na świecie. Ma na swoim 

koncie: 25  mistrzostw Hiszpanii, 30  Pucharów Króla 

Hiszpanii, 13 Superpucharów Hiszpanii, 5 Pucharów Europy, 

4 Puchary Zdobywców Pucharów, 5 Superpucharów Europy, 

3 Klubowe Mistrzostwa Świata i wiele innych trofeów. 

FC Barcelona ma też inne sekcje tj.: koszykówki, piłki ręcznej, sekcja na rolkach. Klub ten wciąż 

utrzymuje się w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

Informacje pochodzą z zasobów internetu – www.wikipedia.pl 

 

 

 

 

Rok 2018 - wspominają mieszkańcy 

Kornelia Monka: Ten rok był dla mnie trochę smutny. Było też dużo dobrego dla mnie np. 

pocieszanie od Anielki i Oli. Przekonywałam się wiele razy, że mam tu w domu przyjaciół. Cieszę 

się, że zaczynam wyjeżdżać poza dom np. na spotkania integracyjne. Cieszę się, że zdrowie 

zaczyna mi na to pozwalać. Bardzo się cieszę, że i w tym roku przychodziła do mnie  

Monika – wolontariuszka. 

Boguś Kuźma: Dla mnie ten mijający rok był zróżnicowany. Było dużo dobrych słów dla mnie, 

które mógłbym otrzymać, ale nie wszystkie mogłem przyjąć. 

Ludwik Przała: 2018 rok był dla mnie smutny, bo umarła moja Matka Chrzestna. W tym roku 

także wydarzyło się dla mnie coś szczególnego tj. otwarcie mojej wystawy – wystawy obrazów, 

które ułożyłem z puzzli. Przy okazji mojej wystawy mogłem spotkać przyjaciół. Siedzieliśmy przy 

dużym stole, był tort. 

Marek Chmielewski: Ten mijający rok był trochę dla mnie smutny, bo zanim tu przyjechałem 

musiałem się pożegnać z całą rodziną, kolegami i koleżankami z ośrodka w Sosnowcu, z lekarzami 

i fryzjerem. Dobre jest to, że tu w ośrodku są panie opiekunki, które mnie pocieszają. Dobre jest też 

to, że powoli poznaję nowych kolegów i koleżanki. 

Ola Wieczorek: W 2018 zmarł mój syn. Kiedy przyjechaliśmy do Zatora, tu do to tego domu, nie 

byłam pewna, czy dobrze zrobiłam. Dziś wiem, że dobrze. Okazało się, że są tu przewspaniałe 

panie opiekunki, które pomogły mi przetrwać trudne chwile. Znalazłam tu w domu w Zatorze 

przyjaciół. 

SPORT 

JAK MINĄŁ ROK? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Kr%C3%B3la
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Kr%C3%B3la
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Kr%C3%B3la
https://pl.wikipedia.org/wiki/Superpuchar_Hiszpanii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Mistrz%C3%B3w_UEFA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Zdobywc%C3%B3w_Puchar%C3%B3w_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Superpuchar_Europy_UEFA
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Jesień i zima...  
w obiektywie Bogusia Kuźmy 

 

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH MIESZKAOCÓW 
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Świąteczne propozycje kulinarne   
przygotował Mieczysław Kozioł 

Pierogi  wigilijne 

Składniki: podroby z karpia, ce-

bula, 2 łyżki masła, mąka, jajko, 

gorąca woda  

Wykonanie: Podroby dokładnie 

płuczemy, gotujemy 10 minut 

i odcedzamy. Na maśle szklimy 

cebulę i smażymy podroby, około 

5-6 minut. Z mąki i gorącej wody 

przygotowujemy ciasto na pierogi. 

Dodajemy jajko i zagniatamy cia-

sto. Przesmażone podroby dopra-

wiamy do smaku solą i pieprzem, 

zagniatamy widelcem lub siekamy 

nożem. Dodajemy jajko i mieszamy całość. Ciasto wałkujemy, wykrawamy pierogi i napełniamy 

farszem - dokładnie zlepiamy. Ilość mąki na ciasto zależy od ilości podrobów (około pół kilograma 

na podroby z 5-6 ryb). Pierogi wrzucamy na gorącą wodę i gotujemy, aż wypłyną. Podajemy polane 

masłem z cebulką. 

 

 Śledź pod kołderką 

 
Składniki: tacka matiasów, śmietana, cebula, pół jabłka, garść posiekanych orzechów włoskich, 

owoc granatu albo plasterki pomarańczy, sól, pieprz 

 

Wykonanie: matiasy muszą najpierw skruszeć. Robimy to, namaczając je wcześniej w mleku 

i pozostawiając na kilka godzin w chłodnym miejscu. Cała sztuka polega na przygotowaniu sma-

kowitej "kołderki". Kroimy w kostkę 

cebulę, a następnie ją blanszujemy – 

wrzucamy na sitko i wkładamy do gotu-

jącej się wody na minutę. Natomiast 

połówkę jabłka trzemy na tarce. Cebulę  

i jabłko mieszamy ze śmietaną i dopra-

wiamy do smaku kolendrą, pieprzem  

i solą. Śledzie kroimy np. w kostkę lub 

paski, po czym układamy je w miseczce 

i polewamy sosem. Następnie całość 

posypujemy posiekanymi orzechami 

włoskimi i ozdabiamy nasionami granatu 

oraz pomarańczami. 

KULINARIA 
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Samochód ciężarowy STAR 
przygotował: Krzysztof Paleczny 

  

STAR  to były zakłady samochodowe, które 

produkowały samochody ciężarowe. Było to 

w Starachowicach. Produkowano tam wtedy 

autobusy oraz lekkie i średnie samochody 

ciężarowe. Fabryka Star robiła też silniki dla 

firm zewnętrznych np. Autosan. 

 

 

 

 

Warunkiem rozwiązania konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Odpowiedzi prosimy złożyć w gabinecie psychologicznym (307) do 
dnia 31.01.2019 r. Spośród autorów prawidłowych rozwiązań - wylosujemy 3 nagrody 
główne oraz nagrody pocieszenia. 
 

1.  Śpiewane w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

2.  W przeddzień Bożego Narodzenia jest... 

3.  Może być z ruchomymi postaciami 

4.  W nim leżał mały Jezusek 

5.  W tej miejscowości urodził się Jezus 

6.  Pod nią znajdziesz prezenty 

7.  Msza wigilijna odprawiana o północy nazywa się... 

8.  Ulubiona ryba Polaków na wigilijną kolację 

9.  Wymień imiona Trzech Króli 
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