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Drodzy Czytelnicy! 

Z okazji Świąt Wielkanocnych  życzymy Wam 
Wszystkiego Co Najlepsze! 

Zdrowia i pogody serca. 
Przyjaciół i Towarzyszy także i na ten świąteczny czas. 
Wielu Łask płynących od Zmartwychwstałego Jezusa. 

Tak jak w Wielkanoc odradza się życie 
Tak niech odradzają się Wasze nadzieje 

I wiara w człowieka 
Radosnego Alleluja! 

 
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia przygotowali:  

Beata Kaczmarska, Małgosia Chominiec, Kornelia Monka, Teresa Kukuczka, Ludwik Przała, Boguś Kuźma 
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O tym co będzie i o tym, co było - czyli...  

wspomnienia i aktualności stycznia, lutego i marca 

_________________________________________________________ 

 

Styczeń 

 28 styczeń - spotkanie w Wadowicach „Kolędujmy Małemu” 

 30 styczeń - spotkanie z misjonarzem  

 31 styczeń - turniej gier planszowych zorganizowany przez wolontariuszy 

 spotkania z wolontariuszami w naszym Domu 

 

Luty 

 6 luty – finisaż wystawy zdjęć naszego mieszkańca Bogusia Kuźmy w Bibliotece  

Pedagogicznej w Wadowicach 

 11 luty - uroczysta Msza Święta z okazji obchodów Światowego Dnia Chorego 

 12 luty – zabawa karnawałowa w Bulowicach  

 28 luty – zabawa ostatkowa w Wadowicach 

 spotkania z wolontariuszami w naszym Domu  

 

Marzec 

 7 marzec – zajęcia ruchowe i gry towarzyskie w gimnazjum w Zatorze, 

organizowane przez gimnazjalne koło wolontariackie 

 14 marzec – V turniej halowy organizowany przez DPS w Wadowicach  

 spotkania z wolontariuszami w naszym Domu 

 

 

Informacje zebrał Ludwik Przała na podstawie planu przygotowanego przez Danutę Sordyl 

AKTUALNOŚCI 
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Kochani Solenizanci 

Z okazji Urodzin i Imienin 

dla wszystkich czytelników gazetki, 

którzy obchodzą swoje święto 

w styczniu, lutym i marcu 

życzymy 

zdrowia, pomyślności - po prostu szczęścia! 

Pogody ducha, miłości i ludzkiej życzliwości. 

Dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego  

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu. 
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego przygotowała Aniela Pecel 

 

IMIENINY  I  URODZINY 
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Kolędowanie w Wadowicach 
pisze Teresa Kukuczka  

 

W styczniu byliśmy w Wadowicach  

w kościele pw. św. Piotra Apostoła. 

Pojechaliśmy tam by uczestniczyć we 

wspólnym kolędowaniu. Mieliśmy 

okazję obejrzeć występ mieszkańców 

z Izdebnika. Pod koniec spotkania 

wspólnie śpiewaliśmy kolędy.  

 

 

Wyjazd do biblioteki w Wadowicach 

pisze Boguś Kuźma 

Przyjechaliśmy do Wadowic i weszliśmy do biblioteki . Tam oglądaliśmy ciekawy film 

o papieżu Karolu Wojtyle. Jedliśmy kremówki i oglądaliśmy wystawę  moich prac, 

czyli fotografii Bogusia, zrobionych w ogrodzie naszego domu w Zatorze. Dostałem 

prezent podziękowanie i czekoladę wraz z ptasim mleczkiem oraz dyplomem. 

Dostaliśmy też od pracowników biblioteki obrazki z papieżem oraz serca. 
 

 

WYDARZENIA 
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Spotkanie z misjonarzem  

wspominają:  

Boguś Kuźma, Krzysztof Paleczny, Beata Kaczmarska, Małgosia Chominiec,  

Ludwik Przała,  Gienia  Leja,  Ola Wieczorek,  Marysia Wałach,  Teofil Korzeniowski 

 

W styczniu był u nas misjonarz Piotr, który jest na misjach w Afryce. Opowiadał po co 

są misje. Mówił o życiu w Afryce, które różni się od tego u nas. Tam jest trudniej żyć. 

Brak bliskiego dostępu do wody, jedzenie inne, skromne, trzeba się mocno postarać by 

je zdobyć. Misjonarze pomagają tamtejszej ludności. Budują kościoły, uczą o Jezusie. 

Misjonarz Piotr wyświetlił nam film o tym jak żyją  tam ludzie i opowiadał też  

o żyjących tam zwierzętach oraz o tym, że jest tam gorąco. Słuchaliśmy misjonarza  

i bardziej doceniamy to co mamy – tu u nas w Polsce. Doceniamy też bardzo pracę 

misjonarza Piotra. 
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Św. Teodozy – opat 

 
Św. Teodozy urodził się ok. roku 424 w Mogarias-
sos, w Małej Azji, w Kapadocji (obecnie Turcja). 
Po św. Bazylim, św. Grzegorzu z Nazjanzu i św. 
Grzegorzu z Nyssy czwarty to już święty, który 
pochodził  z Kapadocji, gdzie kiedyś Kościół był  
w stanie najpełniejszego swojego rozwoju. Tęsk-
niąc za życiem bogobojnym, Teodozy opuścił 
rodzinne strony i udał się w podróż do Syrii, gdzie 
spotkał się ze św. Szymonem Słupnikiem. Z kolei 
nawiedził w Ziemi Świętej miejsca uświęcone 
działalnością i męką Jezusa Chrystusa. Tam też 
osiadł jako pustelnik w jaskini położonej na szlaku 
z Jerozolimy do Betlejem. Niedługo zaczęli gro-
madzić się przy nim uczniowie. Mnisi zaadapto-
wali na swoje mieszkania okoliczne pieczary skal-
ne. Święty wystawił w pobliżu nich domy dla piel-
grzymów i warsztaty, by mnisi jego mieli zajęcie. 
Tak powstało miasteczko mnichów. Z czasem tak 
wielu miał uczniów, że musiał wystawić oddzielne 
pawilony dla pielgrzymów z różnych narodowości: 
Palestyńczyków, Greków, Syryjczyków, Ormian. 
W roku 494 patriarcha Jerozolimy, Salustiusz, 
powierzył św. Teodozemu  opiekę nad wszystkimi 
eremami Ziemi Świętej. Nad pustelnikami zaś 
Palestyny zawierzył pieczę św. Sabie. Obaj święci 
żyli ze sobą we wielkiej przyjaźni. W owym czasie 

wybuchła herezja monofizytów, którzy twierdzili, 
że Pan Jezus miał tylko jedną naturę, Boską, nie 
posiadał natomiast, jak to głosi Kościół, oddzielnej 
natury ludzkiej. Sobór powszechny, zwołany przez 
papieża św. Leona I Wielkiego do Chalcedonu  
w 451 roku, potępił błędy monofizytów. Ci mieli 
jednak potężnego sprzymierzeńca w cesarzu 
Anastazym, który rozpoczął prześladowanie wy-
znawców prawowiernej wiary. Ofiarą padł ówcze-
sny patriarcha Konstantynopola, Eliasz. Cesarz 
chciał dla nowej herezji pozyskać klasztory pale-
styńskie, licząc się z ich liczbą i znaczeniem. 
Przeciwstawił się jednak temu stanowczo św. 
Teodozy. Jako 90-letni już starzec osobiście ob-
chodził wszystkie, by je przestrzec przed herezją  
i zachęcić do wierności orzeczeniom soboru. Ce-
sarz za to skazał go na wygnanie. Po jego śmierci 
Święty powrócił do swoich synów duchownych. 
Pożegnał tę ziemię dla nieba niebawem w wieku 
105 lat. Ciało Świętego pochowano ze czcią  
w grocie ,,Trzech Króli’’. Arabowie po dzień dzi-
siejszy nazywają to miejsce Deir Dosi, czyli 
,,Klasztorem św. Teodozego’’. Klasztor przetrwał 
szczęśliwie do wieku XV. W stanie ruiny przejął 
od beduinów w roku 1900 prawosławny patriarcha 
Jerozolimy i osadził tam mnichów prawosławnych.               

 

 
Św. Eribert – biskup 

 
Hagiografia zna tylko 1 świętego o tym imieniu  
i 1 błogosławionego. Święty pochodził z rodziny 
hrabiowskiej z Worms. Pierwsze studia pobierał  
w rodzinnym mieście, w szkole katedralnej. Musiał 
wyróżniać się zdolnościami i cnotą, skoro w mło-
dym wieku powierzono mu stanowisko probosz-
cza katedry w Worms. Od roku 994, gdy miał za-
ledwie 34 lata, został kanclerzem na dworze cesa-
rza Ottona III dla spraw Włoch, a od roku 998 dla 
całych Niemiec. Święcenia kapłańskie otrzymał 
dopiero w roku 995. Kiedy Święty miał 29 lat,  
w roku 999 został arcybiskupem  w Kolonii. Pa-
liusz metropolity  otrzymał z rąk papieża Sylwe-
stra II. Był obecny przy śmierci cesarza Ottona III.  

Towarzyszył w drodze do Rzymu nowemu cesa-
rzowi, św. Henrykowi II (1004), i był świadkiem 
ustanowienia diecezji   w Bamberdze (1007). Jego 
modłom przypisywano odwrócenie epidemii od 
Kolonii. Dzięki nim także, miał przywrócić wzrok 
pewnej kobiecie i uzdrowić swojego kapelana  
z ciężkiej choroby. Zasnął w Panu 16 marca  
1021 roku. Pochowany został w mieście Deutz. 
Ponieważ także po śmierci działy się na grobie 
św. Eriberta cuda, papież Grzegorz IX wyniósł go 
do chwały świętych (1227). Św. Eribert był  
w Niemczech uważany za szczególnego patrona 
od deszczu. Oprócz relikwii ciała kościół w Deutz 
posiada płaszcz i pastorał Świętego.        

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

ŚWIĘCI 
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O  Wielkanocy pisze Kornelia Monka 

Wielkanoc jest inaczej nazywana Paschą, 
Niedzielą Wielkanocną. Jest pamiątką 
Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. 
Na całość świąt składają się: Niedziela 
Palmowa - rozpoczynająca uroczystości 
Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalne 
obejmujące Wielki Czwartek, Wielki Pią-
tek i Wielką Sobotę oraz Niedziela Zmar-
twychwstania  Pańskiego. Z Wielkanocą 
związany też jest Wielki Post, który trwa 
40 dni i rozpoczyna się Środą Popielcową 
 
Najbardziej znane i rozpowszechnione zwyczaje świąteczne to: malowanie pisanek, świę-
cenie pokarmów, tradycja przystrajania Grobu Pańskiego, śmigus-dyngus zwany również 
polewanką, dzielenie się jajkiem. Istnieje też wiele lokalnych tradycji takich jak Siuda  
Baba, Emaus. 

 
 
Od redakcji:  
Siuda Baba – dawny, polski zwyczaj ludowy obchodzony 

w Poniedziałek Wielkanocny, który do dziś zachował się   

w podkrakowskich wsiach. Siuda Baba to mężczyzna 

przebrany za usmoloną kobietę w podartym ubraniu.  

Chodzi od domu do domu w towarzystwie Cygana i kilku 

krakowiaków, zbierając datki i szukając młodych panien 

by wysmarować je sadzą. 

Emaus – nazwa zwyczaju ludowego urządzanego  

w Poniedziałek Wielkanocny w niektórych miejscowo-

ściach Polski, Czech i Słowacji. Najbardziej popularny jest 

Emaus krakowski, forma odpustu, odbywającego się  

w Poniedziałek Wielkanocny przy klasztorze Norberta-

nek na Zwierzyńcu. 

 

Nazwa Emaus nawiązuje do historii przytoczonej w Ewangelii przez św. Łukasza, kiedy 

to uczniowie Chrystusa szli do wsi Emaus i po drodze spotkali Zmartwychwstałego, lecz 

z początku Go nie rozpoznali. Na pamiątkę tego wydarzenia w średniowiecznej Europie 

w Poniedziałek Wielkanocny odbywały się pielgrzymki do kościołów położonych poza 

miastem, którym towarzyszyły odpusty. Pierwsza pisemna wzmianka o Emausie obcho-

dzonym pod klasztorem Norbertanek na Zwierzyńcu pochodzi z końca XVI wieku.  

WIELKANOC 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poniedzia%C5%82ek_Wielkanocny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poniedzia%C5%82ek_Wielkanocny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpust
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Augustyna_i_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Augustyna_i_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierzyniec_(Krak%C3%B3w)
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Na terenie dzisiejszego Kra-

kowa obchodzono Emaus 

także w innych, nieistnieją-

cych dziś kościołach, ale tylko 

ten zwierzyniecki dotrwał do 

dziś. Na takim odpuście 

można  kupić m.in. słodycze, 

pierniki, zabawki, drewniane 

figurki, korale, biżuterię, ró-

żańce oraz  obrazki świętych. 

 

 

 

 

pisze Marek Chmielewski 

Dziki Zachód 

Dziki Zachód to określenie zachodnich terenów Stanów 
Zjednoczonych, odnoszące się do okresu XIX i pierwszej 
dekady XX wieku. Dziki Zachód pokazywany w filmach 
kojarzy się głównie z  kowbojami, Indianami i szalonymi 
Meksykanami. W rzeczywistości żyło tu mnóstwo ludzi  
o różnym pochodzeniu. Na Dzikim zachodzie żyli  Szwe-
dzi, Turcy, Niemcy czy Chińczycy.  
Kowboje - byli to pasterze bydła w Ameryce. Zajmowali 
się również hodowlą koni. Kowboje obok Indian, bandy-
tów i szeryfów stali się ulubionymi bohaterami wester-
nów. Kowboj nosił kraciastą koszulę, dżinsy i kapelusz,  
a najczęściej także buty z ostrogami. Biegle posługiwał 
się lassem i noszonymi u pasa rewolwerami. Swoje życie 
kowboje spędzali na pilnowaniu i pędzeniu stad bydła.  

Od redakcji: 
Swoje życie  urozmaicali wizytami w saloonach, gdzie 
swoje  zarobki zwykle przepijali. Taki obraz kowboja jest 
jednak częścią wylansowanego przez Hollywood mitu 
Dzikiego Zachodu, w rzeczywistości (szczególnie w USA 

i Argentynie) uchodzili oni za ludzi dzikich i niebez-
piecznych. 

CIEKAWOSTKI 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasterstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Byd%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szeryf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Western
https://pl.wikipedia.org/wiki/Western
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCins
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapelusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasso
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolwer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saloon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziki_Zach%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
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czyli rzecz o "OJCACH NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI" 

                                                                                                                    pisze Halina Świderska 

 
 

11 listopada 1918 wymodlony przez 

pobożnych Polaków, oczekiwany 

przez polskie społeczeństwo, przepo-

wiedziany przez wieszczów i naro-

dowych proroków – dzień zmar-

twychwstania Polski po 123 latach 

wymazania naszej ojczyzny z mapy 

Europy przez trzech zaborców Rosję, 

Prusy i Austrię. W ubiegłym roku 

dzień ten był dla Nas szczególnie uro-

czysty gdyż od odzyskania niepodle-

głości minęło równo 100 lat. Jeden  

z trzech wielkich naszych polskich 

poetów i narodowych proroków (na-

zywamy ich wieszczami) Adam  

Mickiewicz pisał w utworze "Księgi  

Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego" 

wołając całym sercem do Stwórcy:  

"o wojnę ludów prosimy Cię Panie!". 

Oznaczało to że wielu wybitnych Po-

laków w 19 w zaczęło zdawać sobie 

sprawę z tego iż aby Polska odzyskała 

niepodległość konieczna jest całkowita 

zmiana sytuacji politycznej w Europie 

– muszą upaść trzy państwa zaborcze 

które podzieliły Polskę między siebie  

i muszą przestać obowiązywać trakta-

ty zawarte między zaborcami doty-

TA - KTÓRA JESZCZE NIE ZGINĘŁA... 
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czące rozbiorów Polski. I tak właśnie 

się stało w roku 1918. Nim to jednak 

nastąpiło w Europie szalała I wojna 

światowa którą zwano wtedy wielka 

wojną. Wojną w czasie której wylało 

się morze polskiej krwi. Na świecie nie 

ma bowiem nic za darmo. Szczególnie 

tragiczne było wcielanie Polaków do 

armii państw zaborczych które ze so-

bą walczyły: po jednej stronie były 

Niemcy i Austria a po drugiej stronie 

Rosja. Polacy często musieli strzelać 

do siebie ale nawet korzystna dla Pol-

ski sytuacja polityczna jaka wytworzy-

ła się w Europie po wojnie nie dałaby 

nam niepodległości gdyby wśród Po-

laków nie znaleźli się prawdziwi 

przywódcy dążący do niepodległości 

Polski. Tak się składa że Opatrzność 

Boska dała nam w tym okresie wielu 

polityków którzy dążyli do niepodle-

głości. Są to: Józef Piłsudski, Ignacy 

Paderewski, wybitny pianista, który 

można powiedzieć "wygrał Polskę na 

fortepianie". Mieszkając w USA wyko-

rzystał swoją sławę jako pianista  

i swoją przyjaźń z prezydentem Wil-

sonem aby walczyć o sprawę polską. 

Ten pierwszy z tu wymienionych – 

Józef Piłsudski, może najważniejszy 

wśród ojców naszej niepodległości, 

twórca legionów, które stały się póź-

niej podstawową siłą utworzonego 

wojska polskiego. To on 16 listopada 

1918 zawiadomił świat o powstaniu 

niepodległej Polski. Trzeci z ojców na-

szej niepodległości Roman Dmowski – 

pracował na rzecz naszej niepodległo-

ści na forum politycznym w Rosji,  

a później we Francji i Anglii, wspo-

magał zabiegi Ignacego Paderewskie-

go. Podpisy ich obu znajdują się na 

akcie traktatu wersalskiego zawartego 

w czerwcu 1919 r. To oni obaj repre-

zentowali Polskę w czasie zawierania 

traktatu w Wersalu gdzie ustanowio-

no nowy ład polityczny w Europie. 

Mówiąc o ojcach niepodległości nie 

można nie wspomnieć o Wincentym 

Witosie, prawdziwym przywódcy 

Polskich chłopów, którzy szerzył 

wśród mieszkańców wsi patriotyzm,  

a w wolnej Polsce był trzy razy pre-

mierem rządu. Następny ojciec naszej 

niepodległości to Wojciech Korfanty – 

ślązak z górnego Śląska, któremu za-

wdzięczamy przyłączenie górnego 

Śląska do państwa polskiego. Kolejny 

to generał Józef Dowbór- Muśnicki 

,twórca legionu polskiego w Rosji – 

wojskowy przywódca jedynego  

w dziejach Polski zwycięskiego po-

wstania – powstania wielkopolskiego, 

dzięki któremu cała Wielkopolska 

wróciła do państwa polskiego. Niem-

cy bardzo nienawidzili tego generała. 

Tragedią był los obu jego córek w cza-

sie II wojny światowej. Barbarę wzięli 

Niemcy w łapance w Warszawie i roz-

strzelali w Palmirach a Janinę – pod-

porucznika lotnictwa, rozstrzelali Ro-

sjanie w Katyniu. Była to jedyna ko-

bieta wśród ofiar Katynia. Zasłużony 

generał to Józef Haller dowódca "błę-

kitnej armii" tworzonej z Polaków ży-

jących na zachodzie Europy i w USA. 

Armia ta została po wojnie przetrans-

portowana do Polski i bardzo znacz-
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nie zasiliła wojsko Polskie co miało 

znaczenie w wojnie z bolszewikami  

w roku 1920. Generał Józef Haller 10 

lutego 1920 r dokonał zaślubin Polski  

z morzem rzucając do Bałtyku pier-

ścień na Przylądku Rozewie. To ozna-

czało powrót Polski nad Bałtyk. Trze-

ba jeszcze wspomnieć że generał Hal-

ler był człowiekiem bardzo religijnym. 

Można powiedzieć że wymodlił Pol-

skę. Jeśli ktoś z Państwa będzie na 

Wawelu przy grobie świętej Królowej 

Jadwigi znajdziecie tam litanię do 

świętej Królowej Jadwigi którą ułożył 

generał. Wierzył on bowiem że jego 

matka została uzdrowiona z poważnej 

choroby dzięki wstawiennictwu Kró-

lowej do której się modlił. Wspomina-

jąc ojców niepodległości nie można 

zapomnieć o Ignacym Daszyńskim – 

przywódcy świata robotniczego – pol-

skiej partii socjalistycznej w Galicji. 

Szerzył on wśród robotników Krako-

wa i Galicji idee niepodległości Polski. 

Współpracował z Józefem Piłsudskim. 

Wśród ojców naszej niepodległości nie 

zabrakło osób duchownych. Ich głów-

nym przedstawicielem był arcybiskup 

Warszawy i kardynał Aleksander Ka-

kowski – szef rady regencyjnej która 

powstała w czasie wojny jako przed-

stawicielstwo Polskie choć utworzone 

przez upadających zaborców. Radę 

Regencyjną uznawała zachodnia Eu-

ropa i Stany Zjednoczone jako oficjal-

ne przedstawicielstwo Polski. Kardy-

nał Kakowski nie tylko występował w 

obronie polskiego społeczeństwa, nie 

tylko modlił się o niepodległość Polski 

ale także prowadził szeroką działal-

ność wywiadowczą. Jego szpiedzy 

byli we wszystkich państwach zabor-

czych. To on już 8 listopada 1918 

przekazał Józefowi Piłsudskiemu 

przechwyconą przez swoich wywia-

dowców wiadomość o tym, że Rosja 

sowiecka mimo głoszenia haseł "pokój 

światu, wolność ludom" przygotowuje 

się do nowej wojny z Polską i zachod-

nią Europą. Wszyscy Ci ojcowie naszej 

niepodległości często różnili się bar-

dzo w poglądach politycznych i kon-

cepcjach jaka ma być ta wolna Polska. 

Często były między nimi animozje 

osobiste np. Józef Piłsudski i Roman 

Dmowski nie tylko mieli różne kon-

cepcje polityczne jak ma wyglądać 

wolna Polska to jeszcze kochali jedną 

kobietę, ale gdy trzeba było współ-

działać w sprawie Polski potrafili 

współpracować razem. Podobnie mo-

że dziwić to że dostojnik katolickiego 

kościoła kardynał Aleksander Kakow-

ski jako przewodniczący Rady Regen-

cyjnej bez wahania przekazał całą 

władzę nad Polską socjaliście Józefowi 

Piłsudskiemu o którym wówczas ma-

wiano że "pan komendant w Boga to 

nie bardzo wierzy ale bardzo w Matkę 

Boską Ostrobramską" . Kardynał wie-

dział bowiem że Józef Piłsudski jest 

najwybitniejszym ojcem naszej nie-

podległości i przywódcą państwa. 

Pamiętajmy o Nich wszystkich, którzy 

w 1918 tworzyli Naszą Niepodległość.
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Wywiad z Pawłem Strzałą  

opiekunem w Domu Caritas w Zatorze 

przeprowadziła Stasia Zborowska 

Stasia Zborowska: Jak długo Pan pracuje tu  

w Domu Caritas w Zatorze? 

Paweł Strzała: W Domu Pomocy Społecznej 

pracuję od 17 lat, to jest od 2002 roku. 

Stasia Zborowska: Dlaczego wybrał Pan ten 

zawód i czy lubi Pan swoją pracę? 

 

Paweł Strzała: Wcześniej pracowałem jako pracownik fizyczny na żwirowni. 

Jednak zakład tamten uległ rozpadowi i musiałem szukać innej pracy.  

Wtedy też dyrektor ks. Jacek Makota poszukiwał mężczyzn chętnych  do 

pracy jako opiekun. Zgłosiłem się na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem 

przyjęty do pracy. I tak pracuję już tu do dzisiaj. Mimo, że do podjęcia takiej 

pracy zmusiła mnie sytuacja, to dzisiaj stwierdzam, że daje mi ona najwięcej 

satysfakcji i spełnienia. Robię to co lubię , pomagam innym ludziom.  

Stasia Zborowska: Czy mogę zapytać co robi Pan w wolnym czasie? 

Paweł Strzała: W wolnym czasie lubię pracę na świeżym powietrzu, porząd-

ki w ogrodzie, przycinanie drzewek itp. Hoduje także gołębie pocztowe. Inte-

resuje mnie sport, zwłaszcza piłka nożna. 

Stasia Zborowska: Co trzeba zrobić, żeby zostać opiekunem w takim Domu 

jak nasz? 

Paweł Strzała: Aby zostać opiekunem w DPS w Zatorze trzeba mieć co naj-

mniej wykształcenie średnie, ukończony kurs opiekuna w domu pomocy 

społecznej. Oprócz tych wymagań związanych z wykształceniem trzeba mieć 

serce do pracy z ludźmi. 

Stasia Zborowska: Dziękuję za udzielenie wywiadu. 

SPOTKANIA 
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Zamek w Wiśniczu 
pisze Boguś Kuźma 

  
Zamek w Wiśniczu - zamek położony na zalesionym wzgórzu we wsi Stary Wiśnicz, 

wzniesiony przez Jana Kmitę w drugiej połowie XIV wieku. Wczesnobarokowy korpus 

zamku z elementami renesansowymi zbudowano na planie czworoboku  

z wewnętrznym dziedzińcem. Zwieńczono go czterema basztami w narożach.  

Od północno-wschodniej strony dobudowano kaplicę z kryptą grobową Lubomirskich,  

a od południowo-wschodniej wolno stojącą tzw. Kmitówkę. Na drugim piętrze, przy 

Sali Rycerskiej  mieści się galeria widokowa. Budowla otoczona jest fortyfikacjami 

bastionowymi z bramą wjazdową z początków  XVII wieku. Miejsce związane z polską 

tradycją sztuki kulinarnej. Od XVII wieku olbrzymią popularnością wśród szlachty 

cieszyło się tzw. zebranie potraw przez kuchmistrza księcia Lubomirskiego Stanisława 

Czarnieckiego, spisanie ich na zamku w Wiśniczu i wydanie w Krakowie. Myślę, że 

warto byłoby ten zamek zobaczyć,  zwiedzić. 

 

 

Informacje pochodzą z internetu oraz "Leksykonu Miast Województwa Małopolskiego" 

 

CIEKAWE MIEJSCA 
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proponuje Mieczysław Kozioł 

Szlakiem zatorskich kapliczek, krzyży i pomników 

 

Krzyż przydrożny przy ul. Wadowickiej  

Wykonany z piaskowca krzyż, z żeliwną figurą ukrzyżowanego Chrystusa, stoi u wylotu ulicy 

Parkowej w Zatorze. Płyta fundacyjna z marmuru, a na niej jest napis ,"Na chwałę Bogu 

Wszechmogącemu wystawili R.P 1884 Marya, Ignacy i Grzegorz Chlebowscy". Autorem pomnika 

jest Serog z Wadowic. Krzyż odnowiono w 2006 roku, staraniem RSOiRZZ działającej przy 

Towarzystwie Miłośników Ziemi Zatorskiej. 

 

Krzyż przy skrzyżowaniu Alei Lipowych 

Jest to krzyż drewniany, a na nim rodzaj blaszanej kapliczki z wyciętą w metalu postacią 

ukrzyżowanego Chrystusa o ludowej stylistyce. Zaznaczony był już na planie katastralnym  

z 1845 roku.  Znajduje się przy drodze 44, w pobliżu parku rozrywki Energylandia. Został 

odnowiony staraniem Komitetu Osiedlowego Mieszkańców "Podlipki". 

 

Krzyż u zbiegu ulic Słowackiego i Mickiewicza 

Postawiony został około 1900 roku. Był wielokrotnie odnawiany i otaczany czcią. Przy nim 

odbywały się modlitwy w Dni Krzyżowe i podczas Drogi Krzyżowej ulicami miasta. Ostatnie lata 

nie były jednak dla niego łaskawe (rozbudowy i przebudowy ulicy, wycinka starych lip). Dzięki 

staraniom gminy ustawiono  w 2016 r. nowy krzyż, a jego poświęcenia dokonał 14 września 

2017 roku – w święto Podwyższenia Krzyża Świętego – ks. Robert Jończyk.     

 

Figura św. Jana Kantego 

Została ufundowana staraniem władz miasta, mieszkańców i hrabiego Maurycego Potockiego  

w 1867 roku, w setną rocznicę kanonizacji św. Jana Kantego. Figura i postument wykonane   

z kamienienia pińczowskiego w Krakowie, przez artystę rzeźbiarza Walerego Gadomskiego. 

Pierwotnie figura była  na środku zatorskiego rynku. W czasie okupacji władze niemieckie skazały 

ją na zniszczenie, ale ocalała, ukryta przez mieszkańców. Po wojnie ustawiono ją przed kościołem. 

Była odnawiana w roku 2004 i 2017.  

 

Pomnik św. Jana Nepomucena 

Mierząca trzy metry figura z blaszanym daszkiem jest prawdopodobnie najstarszym pomnikiem  

w Zatorze. Stała na tutejszym rynku już w 1771 roku. Zniszczona przez wichurę w 1865 roku, 

decyzją władz miejskich została przeniesiona na ulicę Piastowską. Pomnik wtórnie poświęcono 

miejscowej rodzinie: Annie i Antoniemu Zielińskim. Był on wielokrotnie malowany i zatracił 

pierwotne rysy. Odrestaurowano go w 2005 roku  w pracowni konserwatorskiej w Krakowie.  

Teren wokół pomnika uporządkowano, a na tablicy umieszczono napis: "Gdy grozi nam powódź, 

broń nas, św. Janie".  

 

GDZIE NA SPACER? 
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Figura św. Rocha 

Usytuowana jest przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Krakowskiej, w miejscu dawnej 

zbiorowej mogiły mieszkańców zmarłych od morowego powietrza w 1639 roku. Akt erekcyjny  

z 21 września 1865 roku dotyczy odnowienia istniejącej już figury św. Rocha i kopca. Z powodu 

poszerzenia drogi z Oświęcimia do Zatora w roku 1899 kopiec zlikwidowano. 24 maja 1905 roku 

ustanowiono – na czterometrowym postumencie  z kamienia dobczyckiego – nową, dwumetrową 

figurę św. Rocha z kamienia pińczowskiego, wykonaną w zakładzie J. Kuleszy w Krakowie.  

W 1940 roku okupant niemiecki usunął pomnik, ale figura ocalała (ukryta przez mieszkańców 

miasta). Po wojnie wróciła na dawne miejsce. Odnowiono ją w 2003 roku. 

 

Figura Matki  Bożej Niepokalanej 

Przywieziona z Częstochowy przez Amelię Gwóźdź, w  dowód wdzięczności za otrzymane łaski 

(zdrowie), znalazła godne miejsce w ogrodzie Marii i Leonarda Filów, przy ulicy Bugajskiej. 

Poświęcona została w 1992 roku przez ks. Czesława Puto. Co roku od 26 lat gromadzi wiernych, 

którzy śpiewają w majowe wieczory Pieśni Maryjne i Litanię Loretańską. 

 

Informacje z broszurki ,,Kapliczki i krzyże’’ 

 

 

 

 

 

W tym numerze 

naszej gazetki 

prezentujemy kolejne 

prace plastyczne 

mieszkańca Domu 

Leszka Syguły,  

który jest także 

autorem rysunków 

zamieszczanych na 

stronie tytułowej 

większości numerów 

naszego pisma. 

GRATULUJEMY! 

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH MIESZKAOCÓW 
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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, więc nałożył  

na siebie ciepły płaszcz, który miał ze 

sobą. Zaczął rozmyślać co może zrobić, 

aby wyzwolić się z obecnego położenia. 

Nigdy, przenigdy 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 uwięzienie. 

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! Chce 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 chce, aby 

zgromadziło się wielu moich wyznawców, 

chce 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, że 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 Berenika 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 Bereniki. 

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. 

 

 

XXX

Kobiety poszły dalej przez dąbrowę do 

wsi w której mieszkała Tabita krewna 

Debory. Okazała się ona wesołą 

rozśpiewaną kobietą, tryskającą dobrym 

humorem i życzliwością dla ludzi. Klaudia 

zakupiła od niej kilkanaście motków 

przędzy lnianej i obie z Zuzanną wracały 

znów przez piękną dąbrowę do Nazaretu. 

W miejscu gdzie poprzednio spotkały 

wygłodniałego psa którego Klaudia 

nakarmiła, wybiegł on znów ku nim, słabo 

machając rudym kiściastym ogonem. 

Przyjrzały się psu dobrze i obie 

stwierdziły, że jest to suka karmiące swoje 

młode, bowiem sutki miała bardzo 

powiększone. Suka łagodnie chwyciła 

Klaudie za tunikę i żałośnie zaszczekała, 

ciągnąc ją w stronę potężnego dębu. Była 

w niej jakaś rozpacz, jakby jakaś prośba, 

tak przynajmniej się obu kobietom 

wydawało. Podeszły za psem w stronę 

dębu, gdzie na dole była duża dziupla  

z której dochodziło żałosne skomlenie. 

Zuzanna pierwsza pochyliła się  

i wyciągnęła z dziupli małego rudego 

szczeniaka który głośno piszczał. Klaudia 

też zajrzała do dziupli w której też 

żałośnie piszczało i wyciągnęła 

jasnobrązowego pieska. Oba szczeniaki 

były jeszcze ślepe. 

- Zuzanno one piszczą z głodu. Matka nie 

ma mleka by je nakarmić. Weźmy je ze 

sobą do domu , na szczęście już niedaleko. 

Inaczej umrą z głodu. Będziemy je karmić 

owczym mlekiem, które kupujemy od 

pasterza owiec – starego Izaaka. Trzeba 

tylko będzie dolać do mleka trochę wody. 

- Tak jest Bereniko - przytaknęła Zuzanna, 
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tuląc do ramienia piszczącego wciąż 

rudzielca. Suka cały czas towarzyszyła im 

słabo machając ogonem. Lizała nogi obu 

kobiet. 

- Ona nam dziękuje, ale my musimy i ją 

wziąć Zuzanno. Bardzo dobra z niej matka 

– powiedziała Klaudia, ale ona o własnej 

sile z nami nie pójdzie. Pochyliła się  

i pogłaskała delikatnie po grzbiecie psią 

matkę. Suka lekko pomerdała ogonem  

i polizała rękę Klaudii i po czym upadła  

i już się więcej nie podniosła. Po chwili 

była  martwa.  

- Żegnaj najlepsza z psich matek – 

powiedziała ze wzruszenia Klaudia  

i pogłaskała psinę po grzbiecie. Obie  

z piszczącymi szczeniakami na rękach 

ruszyły do domu do Nazaretu.

________________________________________________________________________________ 

XXX 

Gdy przyszły do domu natychmiast 

przygotowały owcze mleko z wodą  

i nakarmiły psie maluchy. Pieski piły  

z glinianej butelki bardzo chciwie a gdy 

się najadły zasnęły. Zostały umieszczone 

w dawnej skrzynce na narzędzia 

ciesielskie – Józefa, męża Maryi. 

Opiekunki wyścieliły tę skrzynkę starym 

pledem. 

- No to Zuzanno będziemy miały dwóch 

strażników naszego domu- powiedziała 

Klaudia. Zuzanna też odezwała się 

- My Żydzi mamy psy w pogardzie. Nasi 

arcykapłani uważają psy za pomocników 

sił nieczystych ,pomocników szatana. 

Zbieracze psich odchodów są u nas 

najbardziej pogardzanym zawodem. 

Nawet sam Jezus, powiedział do proszącej 

go kobiety że nie godzi dawać się chleba 

psom. To jednak nie prawda. Jego nauka 

mówi przecież o miłości. Myślę że chciał 

w ten sposób wypróbować wiarę tej 

kobiety. Przecież uczył miłości do 

wszystkich stworzeń boskich- mówiła 

Zuzanna. Przy tobie Bereniko polubiłam 

wszystkie psy w domu twojego męża. 

Tego wieczoru odwiedziły ją Anna  

z Deborą. Bardzo zdziwiły się widząc 

szczenięta u Klaudii i Zuzanny w domu. 

Anna  powiedziała: 

- W całym Nazarecie nikt nie trzyma psów 

oprócz starego owczarza Izaaka który 

używa ich  do pilnowania owiec. Debora 

zaś przypomniała sobie że mały Jezus miał 

swojego psa. Nazywał się Bury. Jezus 

znalazł go po drodze  gdy wracali  

z Maryją i Józefem ze świątyni  

w Jerozolimie. Bury nie odstępował Jezusa 

na krok. Żył długo i zakończył swoje 

wierne psie życie na dwa lata przed tym 

jak Jezus poszedł w świat – nauczać. 

Kobiety umówiły się że jak tylko Benjamin 

przywiezie zakupiony len, zaczną się 

uczyć tkactwa od Debory. Klaudii 

brakowało bardzo rozrywek 

intelektualnych. Obie codziennie rano  

i wieczorem klękały przed szkatułką  

w której Klaudia schowała zarys  

z odbitym obliczem Jezusa i odmawiały 

modlitwę Jezusa – Ojcze Nasz. Zuzanna 

śpiewała psalmy Króla Dawida. Klaudia 

wpadła na pomysł że ona może 

przetłumaczyć psalmy na łacinę i grekę.  

W tym celu zakupiła w Sephoris (stolica 

ówczesnej Galilei) drewniane woskowane 

tabliczki i rylce oraz aramejski tekst 

psalmów i z zapałem zabrała się do 

przekładów. 
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XXX 

Upłynęły im dwa lata na zajęciach 

gospodarskich , ogrodniczych , tkackich  

i tłumaczeniu psalmów. Uratowane  

z głodu szczenięta wyrosły na dorodne 

psy, bardzo przywiązane do obu kobiet. 

Rudzielec był czasem wesołym 

psotnikiem, dlatego nazwały go Figiel. 

Brązowy był bardziej stateczny i Klaudia 

nazwała go Migdał , bo miał sierść  

w kolorze migdałów. Pewnego ciepłego 

dnia drugiej wiosny czasu ich pobytu  

w Nazareth Zuzanna poszła do Debory  

i Anny aby zanieść im nasiona warzyw. 

Klaudia siadła przy warsztacie tkackim  

z którym już sobie bardzo dobrze radziła  

i zaczęła tkać lniane płótna. W pewnym 

momencie oba psy zaczęły bardzo zajadle 

szczekać jakby wyczuły kogoś obcego, 

natomiast osioł Szary zaczął rżeć bardzo 

radośnie 

- O ktoś do nas przyjedzie – powiedziała 

do siebie Klaudia ale dlaczego Szary rży 

tak radośnie. Wstała od warsztatu 

tkackiego, obróciła się i zobaczyła 

stojącego przy niej Aleksandra z Cyreny.  

 

Ciąg dalszy nastąpi 
________________________________________________________________________________ 

 

MMyyśśllii  ii  ssłłoowwaa......  

Myśl, którą do rozważenia proponuje Małgosia Chominiec... 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

     "Bóg pragnie przede wszystkim serca i to jest najważniejsze" 

                       Św. Wincenty a Paulo 
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I jeszcze kilka wiosennych myśli... 

 

"Gdyby nie było zimy, to wiosna nie byłaby tak przyjemna.  

                               Gdybyśmy nie posmakowali przeciwności,  

                                              to nie docenilibyśmy pomyślności" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   "Wszystko można zacząć od nowa.  

    Nie ważne co było.  

    Tak mówi wiosna" 
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"Radość jest jak wiosna,  

otwiera pąki zamkniętego w sobie człowieka" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersze ks. Janusza Cegłowskiego, które zainteresowały Małgosię Chominiec 

 

Mądrość buszu 

 

Nad buszem mgła 

mistycznie otula 

każdą roślinę 

ofiarując tchnienie życia 

Busz obcych 

zatrzymuje na progu 

podając sandały pokory 

tylko dla miejscowych 

jest matczyną kołyską. 

 

Doczekam 

 

Przy drodze ciężkiej 

od tumanu kurzu 

siedzi zmęczona kobieta 

rozłożyła maniok 

jak najczystszy dywan 

by przeszła po nim 

nadzieja lepszego jutra.
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Propozycja Małgosi Chominiec 

 
Maria Kączkowska napisała ciekawą książkę 

zatytułowaną " O Janku przyjacielu młodzieży”.  

Główny bohater miał na imię Janek. Pochodził  

z ubogiej rodziny, pasł bydło i drób. Poznajemy go na 

początku książki  jako ucznia szkoły podstawowej, 

mającego zamiłowanie do sportu. W jego sercu  

w późniejszym czasie pojawiło się marzenie 

wstąpienia do Seminarium. Co też uczynił. Książka ta 

opisuje życie świętego Jana Bosko – wielkiego 

przyjaciela młodzieży. Był wychowawcą młodych 

ludzi – uczył młodych różnych umiejętności, zachęcał 

do sportu. Książka ta zawiera dużo ciekawych historii 

związanych z życiem świętego. Polecam Wam 

czytelnicy tą książkę zawierającą historię życia 

Wielkiego Świętego. 

 

 

 

Propozycja Gieni Lei 

 

„Martynka”  to opowiadanie które czytałam i chcę 

Wam czytelnicy je  polecić. Ciekawe przygody 

dziewczynki z którymi warto się zapoznać. 

Zabawne. Książka ta ma kilka części. Dobrze się ją 

czyta. „Martynkę” można wypożyczyć w bibliotece 

w Zatorze. Do czytania i wypożyczania książek  

w tej bibliotece zachęciła mnie Ala – terapeutka.  

I ja chciałabym Was czytelnicy zachęcić do pójścia 

do biblioteki w Zatorze... no i oczywiście do 

czytania książek. 

 

 

WARTO CZYTAĆ 
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przygotował  Leszek Syguła 

Dawid Kubacki 

 

 
 

Dawid Kubacki urodził się  12 marca 1990 roku, w Nowym Targu. To nasz 
polski skoczek narciarski, zawodnik klubu Wisła Zakopane, członek kadry 
narodowej. Zdobywca wielu medali. Drużynowy brązowy medalista Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich (2018),  indywidualny mistrz świata (2019) oraz złoty (2017)  
i brązowy (2013) medalista drużynowych mistrzostw świata, a także brązowy 
medalista Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich (2018). Zwycięzca Letniego 
Grand Prix (2017), drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu 
Kontynentalnego (2015). 

Indywidualny letni mistrz Polski z 2013 i (dwukrotnie) 2015 roku. Łącznie 
kilkunastokrotnie na podium mistrzostw kraju. Kilkukrotny zwycięzca 
konkursów Letniego Grand Prix. Najwyżej w klasyfikacji generalnej Pucharu 
Świata uplasował się w sezonie 2018/2019, gdy był piąty. Także i w ostatnim 
2018/2019 sezonie przysporzył nam wiele radości z powodu swoich dobrych 
sportowych występów.  

SPORT 

https://pl.wikipedia.org/wiki/12_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Targ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a_Zakopane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_Mistrzostwach_%C5%9Awiata_w_Narciarstwie_Klasycznym_2019
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Narciarstwie_Klasycznym_2017
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Narciarstwie_Klasycznym_2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Lotach_Narciarskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Grand_Prix_w_skokach_narciarskich_2017
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Grand_Prix_w_skokach_narciarskich_2017
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Grand_Prix_w_skokach_narciarskich_2017
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letni_Puchar_Kontynentalny_w_skokach_narciarskich_2015
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letni_Puchar_Kontynentalny_w_skokach_narciarskich_2015
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letni_Puchar_Kontynentalny_w_skokach_narciarskich_2015
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Mistrzostwa_Polski_w_Skokach_Narciarskich_2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Mistrzostwa_Polski_w_Skokach_Narciarskich_2015
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Polski_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Grand_Prix_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich_2018/2019


„TO MY”  zima-wiosna 2019 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

26 

 

 

przygotował Boguś Kuźma 

Jeleń wirginijski 

 

Jeleń wirginijski zamieszkuje zarówno tereny otwarte jak też lasy i zarośla. Ma smukłą 

sylwetkę a samce są większe od samic. Pod ogonem znajduje się biała plama, tak jak  

u innych jeleniowatych, nazywana lustrem. W lecie jego sierść jest rudawa, a zimą 

przybiera szare zabarwienie. Racice są czarne i ostro zakończone. Samce dźwigają na 

głowie poroże, które może osiągać 80 cm długości. Jeleń wirginijski jest dziki i skryty. 

Latem dorosła samica wraz z jednorocznym jelonkiem i 1-2 małymi jelonkami tworzą 

niewielką grupę. Również samce wędrują w małych grupach liczących 2-4 osobników. 

Jednak w czasie srogich zim jelenie  wirginijskie tworzą większe stada. Chronią się 

wspólnie w miejscach osłoniętych od lodowatych wiatrów wiejących w niektórych 

regionach występowania tych zwierząt. Nie jest pewne czy samce są poligamiczne, ale  

w okresie godów staczają zacięte walki o względy samic. 

 

 

Informacje pochodzą z "Encyklopedycznego Atlasu Zwierząt"  

autorstwa Elżbiety Kiernickiej  i Grzegorza Wójcika 

ZWIERZĘTA 
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Kudu wielkie 

 

Antylopę tę łatwo rozpoznać po szaro brunatnej sierści naznaczonej białymi pasami  

i garbie na wysokości barku. Samiec różni się od samicy grzywą i długimi spiralnie 

skręconymi rogami. Te skręcone rogi samca robią wielkie wrażenie. Służą one raczej do 

zaznaczania i podkreślania przewagi nad innymi samcami, niż do obrony przed 

drapieżnikami. Widziano również kudu zabawiające się podrzucaniem rogami kawałków 

gałęzi i łapaniem ich kiedy spadają. Kudu doskonale biega i wysoko skacze do 2,5 m.  

W czasie ucieczki samiec trzyma nogi jak najbardziej płasko przy grzbiecie. Kudu wielkie 

żyje na terenach porosłych krzewami i rzadkimi lasami szukając pod drzewami 

schronienia przed słońcem. Młode kudu bawią się wszystkim co napotkają i mocno trącają 

swoją mamę w bok , domagając się mleka . Podobny gatunek - kudu małe - charakteryzuje 

się mniejszymi rozmiarami, białymi plami na podgardlu i większą ilością pionowych 

pasów na tułowiu. Samce mają rogi do 90 cm długości. 

 

 

Informacje pochodzą z "Encyklopedycznego Atlasu Zwierząt"  

autorstwa Elżbiety Kiernickiej  i Grzegorza Wójcika 
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Heloderma arizońska 

 

Jaszczurka ta jest bliską kuzynką waranów. Ma grube ciało i krótki gruby ogon w którym 

magazynuje zapasy tłuszczu na okres głodu. Możecie ją rozpoznać po 4 lub 5 żółtych, albo 

czerwonych pierścieniach. Na ciemnobrązowym grzbiecie rozwijają się nieregularne 

plamy. Odnóża zakończone są mocnymi pazurami ułatwiającymi rycie w ziemi czy 

piasku. W ciągu dnia chcąc uniknąć nadmiernego upału heloderma chroni się pod skałami 

lub w wygrzebanych przez siebie norach. Jest to jedyna jaszczurka jadowita. Jej gruczoły 

jadowe powstały przez przekształcenie szczęki. Przy mocnym zaciśnięciu szczęk jad 

dostaje się do rany ofiary. Nie istnieje dotąd żadna surowica, łagodząca skutki działania 

tego jadu. 

Na szczęście pokąsania człowieka zdarzają się wyjątkowo . Heloderma ma słaby wzrok  

w poszukiwaniu zdobyczy posługuje się węchem. 

 

 

Informacje pochodzą z "Encyklopedycznego Atlasu Zwierząt"  

autorstwa Elżbiety Kiernickiej  i Grzegorza Wójcika 
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MOJE ZAINTERESOWANIA AKWARYSTYCZNE  

 

przygotował Michał Zesławski 

 

 
 

Rybka akwariowa, zwana często złotą rybką. Jest kilka odmian tej rybki, różniących się 

między sobą barwą jak i kształtem ciała oraz płetw. Karasie są więc żółte, pomarańczowe, 

czerwone, białe, plamiste. Płetwy mogą być długie i powłóczyste jak welony lub bardzo 

rozrośnięte. Niektóre karasie mają na głowie rodzaj czerwonego kapturka albo guzki na 

całym ciele. Ta rybka jest łatwa w hodowli. Zjada każdy pokarm zarówno roślinny jak  

i małe wodne zwierzątka (robaki, owady, małe rybki). Karasie są spokojne i można je 

trzymać z innymi spokojnymi rybami w akwarium jak i w wodnym oczku ogrodowym.  

 

Informacje i fotografia pochodzą i internetu 
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Moda na wiosnę 2019 
przygotowała Aleksandra Wieczorek 

 

Propozycje modowe na najbliższy sezon 

wiosenny są dosyć ciekawe. Chciałabym 

Wam o nich opowiedzieć. Modny będzie 

jeans w kolorze spranego niebieskiego. 

Szerokie spodnie jeansowe, a także luźne 

jeansowe sukienki oraz duże, luźne 

kurtki jeansowe.  

Kolory modne w tym wiosennym czasie 

to różne odcienie beżu i brązu, a dla 

odważniejszych polecane będą ubrania  

w kolorze fuksji i kobaltu. Motywy 

kwiatowe i zwierzęce tj. cętki, pasy zebry 

będą mocno dominować na bluzkach  

i sukienkach. Kreatorzy mody polecają 

też luźne płaszcze typu trencz. 

 

 

Jak zwykle ważne jest to, abyśmy zawsze dokonywali wyborów modowych  zgodnie  

z naszym gustem. M 

MODA 
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Przepisy na mazurki od Joli Tondus 

Mazurek kajmakowy  

 

 

 

Skład:  

Ciasto makowe: po szklance białek, cukru, suchego maku, mąki, 12 dag ma-

sła, łyżeczka proszku do pieczenia,  szczypta soli. Dodatkowo: duża paczka 

herbatników, 1 i 1/3 puszki masy kajmakowej, połówki orzechów włoskich , 

dowolne dekoracje  np. suszone morele, płatki migdałowe, czekolada.   

Wykonanie:  

Masło roztop, wystudź. Wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia i mak. Białka 

ubij z solą. Ubijając wsypuj cukier. Do sztywnej piany dodaj sypkie składniki 

i wlej tłuszcz i wymieszaj . Blaszkę ( 24X36 cm) wyściel papierem. Wyłóż cia-

sto. Piecz ok. 30 min. w temp. 180 o C, wystudź. Na upieczony spód wyłóż 

1/3 kajmaku. Przykryj go pojedynczą warstwą herbatników. Posmaruj je 1/3 

kajmaku i znów przykryj herbatnikami. Na wierzch wyłóż resztę kajmaku  

i wygładź. Brzegi mazurka obramuj połówkami orzechów. Środek  udekoruj. 

KULINARIA 
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Mazurek z powidłami 

 

 

 

Składniki: 

 Ciasto: 25 dag masła, 40 dag mąki krupczatki, 4 żółtka, 10 dag cukru,  

4 łyżki mleka, łyżeczka proszku do pieczenia, aromat waniliowy 

 Wierzch: puszka masy krówkowej o smaku orzechowym, 25 dag po-

wideł śliwkowych, 10 dag posiekanych orzechów włoskich, dowolne 

dekoracje. 

Wykonanie: Zagnieć ciasto, owiń w folię spożywczą, schłodź ok. 30 min. 

Wylep foremkę (24x27 cm), zrób rant, nakłuj widelcem. Piecz ok. 20 min.  

w temp. 200 o C, wystudź. Gotowy spód posmaruj powidłami, posyp orze-

chami, posmaruj masą krówkową. Na wierzchu ułóż dowolne elementy de-

koracyjne. 
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Mazurek kawowy 

 

Składniki  

Ciasto : Spód kruchego ciasta (24x32cm) z uformowanym brzegiem (można 

skorzystać z kupionego  ciasta)  

Masa: 40 dag masy kajmakowej, kopiasta łyżka kawy rozpuszczalnej , 2 łyżki 

wrzątku , łyżeczka drobno zmielonej kawy, 4 dag masła,  4 dag czekolady 

deserowej. 

Dodatkowo:  5 łyżek dżemu z czarnej porzeczki, lukier, ozdoby czekoladowe 

Wykonanie : Kawę zalej 2 łyżkami wrzątku, ostudź. Czekoladę roztop w ką-

pieli wodnej , ostudź. Masło utrzyj, wymieszaj z masą kajmakową, rozpusz-

czoną kawą, czekoladą i kawą mieloną . Zmiksuj na gładka masę . Wstaw na 

15 min. do lodówki. Spód posmaruj dżemem i masą kawową. Dowolnie ude-

koruj. 
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Samochód osobowy WOŁGA 
przygotował: Krzysztof Paleczny 

  

Wołga – to seria rosyjskich samochodów 
osobowych produkowanych przez 
zakłady GAZ. (od redakcji: Gorkowska 
Fabryka Samochodów). 10 października 
1956 roku wyprodukowano pierwsze 
Wołgi. Do 1957 roku były one 
produkowane jeszcze z silnikiem od 
samochodu "Pobieda". W 1962 roku 
Wołgę unowocześniono. Zmieniono 
wówczas jej wygląd i wiele innych detali. 

 

 

 

Warunkiem rozwiązania konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 

wszystkie pytania oraz przygotowanie rysunku z dowolnym wiosennym symbolem. 

Odpowiedzi i rysunek prosimy złożyć w gabinecie psychologicznym (p. 307) do  

dnia 15.05.2019 r. Spośród autorów prawidłowych rozwiązań wylosujemy 3 nagrody 

główne oraz nagrody pocieszenia. 

1. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna (podaj datę)? 

2. Wymień symbole wiosny 

3. Czym zajmuje się misjonarz? 

4. Jak inaczej nazywana jest Wielkanoc? 

5. Kudu wielkie to hipopotam, czy antylopa? 

6. Kim jest Dawid Kubacki? 

7. Wymień minimum jednego „ojca polskiej niepodległości” 

8. Z czym kojarzy Ci się słowo – DOBROĆ? 

 

SAMOCHODY 

KONKURS ŚWIĄTECZNY 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/GAZ
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