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Październik 
Zajęcia terapeutyczne i świetlicowe wg grafiku, a ponadto: 

3 października - „Mów do mnie wierszem” konkurs recytatorski w Wadowicach 

8 października -  spotkanie informacyjne z kandydatami na wolontariuszy ze Szkoły   

                            Podstawowej w Zatorze  

22 października - turniej szachowy w Wadowicach  

22 października - spotkanie organizacyjno-formacyjne z kandydatami na wolontariuszy ze Szkoły  

                             Podstawowej w Zatorze  

24 października -  Przegląd Zespołów Artystycznych w Wadowicach  

24 października -  gry planszowe  z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Podolszu  

31 października -  spotkanie organizacyjno-formacyjne z kandydatami na wolontariuszy  

                              ze Szkoły Podstawowej w Zatorze 

 

Listopad  
Zajęcia terapeutyczne i świetlicowe wg grafiku, a ponadto: 

5 listopada -  otwarcie wystawy prac mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach 

5 listopada -  ostatnie spotkanie  organizacyjno-formacyjne z kandydatami na wolontariuszy ze   

                      Szkoły Podstawowej w Zatorze 

7 listopada - Mszy Święta z modlitwą za zmarłych w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi      

                     Panny w Wadowicach 

7 listopada -  zawody sportowe zorganizowane przez Koło Wolontariackie ze Szkoły Podstawowej     

                      w Zatorze 

21 listopada -  dekorowanie pierniczków z wolontariuszami z Szkoły Podstawowej w Podolszu 

26 listopada -  spotkanie andrzejkowe w Inwałdzie  

28 listopada -  zabawa andrzejkowa w naszym Domu połączona z występem teatralnym gości  

                        ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Chełmka 

 

Grudzień  
Zajęcia terapeutyczne i świetlicowe wg grafiku, a ponadto: 

3 grudnia – zajęcia „Podróż po Polsce” z wolontariuszami z SP w Zatorze 

5 grudnia – spotkanie z Mikołajem 

10 grudnia – wykonywanie ozdób świątecznych – zajęcia zorganizowane przez Koło       

                     Wolontariackie ze Szkoły Podstawowej w Zatorze 

12 grudnia – spotkanie opłatkowe zorganizowane przez wolontariuszy z Szkoły  

                     Podstawowej w Podolszu 

17 grudnia – zajęcia „Podróż po Polsce” z wolontariuszami z Szkoły Podstawowej w Zatorze 

24-26 grudnia – wspólne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia 

31 grudnia – spotkanie „Podsumowanie Roku 2019” 

 

 

Informacje przygotował Ludwik Przała na podstawie planu sporządzonego przez p. Danutę Sordyl 

AKTUALNOŚCI 
O tym co będzie i o tym co było, czyli wspomnienia i aktualności  

października, listopada i grudnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zator.caritas.pl/dps/index.php/2019/10/03/konkurs-recytatorski-mow-do-mnie-wierszem/
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Życzenia dla Solenizantów październikowych, listopadowych, grudniowych 

 

KKoocchhaannii  SSoolleenniizzaannccii  

DDllaa  WWaass  żżyycczzeenniiaa  zz  sseerrccaa  ppłłyynnąąccee,,  

zzddrroowwiiaa,,  sszzcczzęęśścciiaa  ii  ppoommyyśśllnnoośśccii..  

NNiieecchh  WWaass  oottaacczzaa  rraaddoośśćć,,  aa  oommiijjaa  ssmmuutteekk..  
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego  

życzenia przygotowała Teresa Kukuczka 

 

IMIENINY I URODZINY 
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 z ostatnich miesięcy 

25 Urodziny Naszego Domu… 

Jubileuszową uroczystość wspominają: Gienia Leja, Jola Tondus, Marysia Wałach, Teresa 
Kukuczka, Małgosia Chominiec, Kornelia Monka, Krzysztof Paleczny, Marek Chmielewski, 
Boguś Kuźma, Ludwik Przała 

 

Nasz Dom istnieje już 25 lat. Z tej właśnie okazji we wrześniu br. zorganizowaliśmy urodziny. 

Było uroczyście. Na ten nasz jubileusz przyjechało dużo osób, zaproszonych gości. 

Ksiądz Krzysztof na początku przywitał wszystkich. Później odbyła się uroczysta Msza Święta 

odprawiona przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który nas wszystkich pobłogosławił. Nasze 

Panie podczas mszy czytały fragmenty Pisma Świętego. Na ten jubileusz nasza grupa teatralna 

przygotowała przedstawienie „U-rodziny Miłości”, które wszystkim się bardzo podobało. Był też 

występ zespołu muzycznego oraz tańce prowadzone przez wodzirejów. Było bardzo przyjemnie, 

wesoło. Chętni mogli także skorzystać z różnych gier, które prowadziła pani Ania – terapeutka, 

a pani Agnieszka – terapeutka prowadziła zajęcia artystyczne. W trakcie urodzin można było 

oglądać nasze prace tj. mieszkańców DPS i pacjentów ZOL zrobione podczas zajęć 

terapeutycznych. Na urodziny naszego Domu panie kucharki przygotowały bardzo pyszne jedzenie. 

 

 

WYDARZENIA 
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Koło Misyjne mieszkańców 

relacja Członków Koła Misyjnego 

Nasze koło istnieje kilka miesięcy. Obecnie 

zrzesza 14 osób. Pomysł na jego stworzenie 

pojawił się w związku z podarowaniem 

małego pluszowego misia Ojcu Robertowi, 

kapucynowi pracującemu od lat na misjach 

w Afryce, przez naszą współmieszkankę 

Marię. Wtedy w naszych głowach zabłysła 

myśl, że my też możemy pomóc ubogim 

dzieciom z krajów Afryki. W ogóle nie 

wiedzieliśmy jak się za to zabrać. Dopiero 

wizyta w naszym Domu Ojca Piotra 

Michalika, również kapucyna, otworzyła 

nam oczy na potrzeby biedniejszych od nas. 

Poczuliśmy jeszcze bardziej potrzebę niesienia pomocy innym. Nasz gość podpowiedział nam 

w jaki sposób możemy to zrealizować. Postanowiliśmy, aby nasze działania skupiły się na zbiórce 

dobrowolnych ofiar, ale przede wszystkim na modlitwie w intencjach misji i misjonarzy oraz 

wszystkich potrzebujących. Zapoczątkowaliśmy popołudniową Adorację Najświętszego 

Sakramentu w I piątek w tych intencjach, modlitwę różańcową oraz drogę krzyżową w okresie 

Wielkiego Postu. Modlimy się również indywidualnie. W ramach naszych spotkań ,,wędrujemy” po 

Afryce poznając kolejne kraje gdzie misjonarze prowadzą swoją działalność oraz warunki w jakich 

żyją ludzie. Poznajemy zgromadzenia, które zajmują się pomocą na misjach. 

 

Zabawa andrzejkowa w Inwałdzie 
relacja Kornelii Monka 

 

26 listopada byliśmy na zabawie andrzejkowej w Inwałdzie. Tym razem pojechaliśmy bawić się 

w składzie: Ewelina, Basia, Michał, Jola i ja... czyli Kornelia. Towarzyszyły nam panie terapeutki 

Ania i Agnieszka a pan Janek był naszym kierowcą. W tej zabawie uczestniczyli też mieszkańcy 

z innych domów m.in. z Wadowic (z ul. Lwowskiej), Bulowic, Izdebnika, Zebrzydowic oraz 

z wadowickiego ŚDS –u. No i oczywiście gospodarze, czyli mieszkańcy z wadowickiego domu 

przy ul. Parkowej. Zabawę prowadził wodzirej. Tańczyliśmy. Było radośnie. Były też dwa 

konkursy i można było wygrać nagrody. Zapamiętałam koncert piosenek. 
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Przedstawienie teatralne i andrzejki  

relacja Kornelii Monka 

W czwartek 28 listopada do naszego Domu przyjechali goście ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy z Chełmka. Przyjechali, aby pokazać nam przedstawienie przygotowane przez grupę 

teatralną działającą w ich ośrodku. Tytuł przedstawienia to „20 lat minęło”. W przedstawieniu tym 

aktorzy z Chełmka pokazali w zabawny sposób różne scenki z życia w ich ośrodku.  

Po przedstawieniu poszliśmy na słodki poczęstunek, a potem była zabawa andrzejkowa.  

Na zabawie było miło, kulturalnie... po prostu fajnie. 
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                  Wizyta Świętego Mikołaja 

relacja Michała Zesławskiego 

 

5 grudnia odwiedził nas Mikołaj. Przyszedł w towarzystwie aniołów. Przywitał się z nami, mówił 

że przyjechał z daleka. Mikołaj przyniósł ze sobą duży worek z prezentami dla nas. Wszyscy 

otrzymali prezenty czyli paczki ze słodyczami. Ta wizyta św. Mikołaja wzbudziła w nas radość. 

Mikołaj zadawał zagadki, pytał o różne sprawy. Było bardzo wesoło. 
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Zamek w Ojcowie 
pisze Boguś Kuźma 

Zamek w Ojcowie, podobnie jak zamek w Pieskowej Skale. powstał w XIV wieku. Burzliwa 

historia sprawiła, że obecnie pozostały z zamku ruiny. Jeszcze w czasie epoki żelaza w miejscu 

gdzie stoi zamek znajdowała się osada kultury łużyckiej zniszczona przypuszczalnie przez najazd 

Scytów. Zamek wzniesiono na polecenie Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie XIV w. 

Tradycja głosi, że nazwa warowni w swej pierwotnej formie brzmiąca Ociec, została nadana przez 

samego króla na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca Władysława Łokietka, który ukrywał 

się w jednej z jaskiń. Ważną datą jest 1829 rok. Wówczas rząd rosyjski sprzedał Ojców 

Konstantemu Wolickiemu, który rozebrał zamkowe mury obronne. W XIX wieku kilkakrotne 

próby odbudowy zamku. Z lat 40, kiedy Ojców był własnością Pędrowskich, pochodzi 

niezrealizowany neogotycki projekt odbudowy zamku. Dopiero nowa właścicielka Ludwika 

Czartoryska- w 1913 r. przystąpiła do konserwacji ruin i częściowej odnowy baszty. Zbudowano 

wówczas kominek wieży i schody w jej dolnej kondygnacji. Zamek obecnie jest pod opieką 

Ojcowskiego Parku Narodowego. Kolejne prace konserwatorskie prowadziła dyrekcja Ojcowskiego 

Parku Narodowego. Obejmowały one rekonstrukcję gotowych dachów, bramy wjazdowej i wieży, 

prace zabezpieczające przy budynku z bramą oraz tynkowanie wnętrza bramy i częściowe 

zabezpieczenie dolnych partii murów. 

Informacje pochodzą z zasobów internetu 

 

CIEKAWE MIEJSCA W POLSCE 
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Karkonoski Park Narodowy  
pisze Marek Chmielewski 

 

Park ten, to jeden z 23 Parków Narodowych Polski, utworzony 

w 1959 roku z części rezerwatu ustanowionego po II wojnie 

światowej. Park położony jest w województwie dolnośląskim. 

Największą cześć parku zajmują lasy - 4397 ha - objęte głównie 

ochroną czynną. W Parku występuje ponad tysiąc gatunków roślin 

oraz wiele gatunków zwierząt leśnych Jednym z ciekawszych 

żyjących tu zwierząt jest muflon śródziemnomorski.  

 

 

Na terenie parku żyją też wilki i rysie, a także różne ptaki m.in. cietrzew, głuszec, drozd, płochacz 

halny. Wraz z udostępnieniem terenu Parku zwiedzającym, pojawiają się zagrożenia przyrody. 

Wstęp na teren KPN jest płatny. 

Park posiada 112 km szlaków dla spacerujących, są także szlaki dla narciarzy. Część szlaków 

pieszych udostępniono dla rowerzystów. 



     „TO MY”  jesień-zima 2019 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

12 

 

propozycja Mieczysława Kozła 

Legendy związane z Małopolską
Barwna i długa historia Małopolski znalazła odbicie w dziesiątkach legend i podań. Opowiadają 

one zarówno o wydarzeniach prawdziwych, z zamierzchłej przeszłości regionu, jak i o zupełnie 

fantastycznych związanych z wierzeniami ludowymi, a nawet dawnymi kultami pogańskimi. 

Opowieści i podania ludowe wyjaśniają znaczenie nazw miejscowych, nawiązują do odległych 

początków istnienia wsi i miast. Są też liczne podania i opowieści dotyczące życia małopolskich 

świętych i błogosławionych. 

 

O księciu Kraku oraz strasznym smoku  

Najbardziej znana krakowska legenda opowiada o legendarnym założycielu miasta, księciu Kraku, 

oraz o straszliwym smoku, który mieszkał w jaskini pod wzgórzem wawelskim. Potwór pożerał 

bydło, a kiedy nie dostał na czas daniny ze zwierząt, porywał w zamian ludzi. Nikt nie mógł mu 

stawić czoła, nie dali mu rady nawet dzielni synowie kraka. Lecz znalazł się sprytny szewczyk 

Skuba, który skórę baranią wypchał siarką i takiego ,,barana’’ postawił przed smoczą jamą. Potwór 

pożarł skórę z siarką: w jego trzewiach wybuchł pożar, który zwierz chciał ugasić wodą z Wisły 

i wkrótce pękł z przepicia na drobne kawałki. Inna wersja legendy wspomina, że to sam książę Krak 

pokonał bestię. 

 

O rycerzach zamienionych w gołębie 

Ciekawa opowieść wyjaśnia też, skąd wzięły się latające nad krakowskim rynkiem gołębie. Kiedy 

na książęcym tronie w Krakowie zasiadł Henryk IV Probus, zapragnął wyprawić się do papieża do 

Rzymu po koronę królewską. Nie miał jednak pieniędzy, więc z pomocą przyszła mu czarownica. 

Przemieniając jego drużynę rycerską w stado gołębi, obiecała, że junacy odzyskają ludzką postać, 

gdy książę wróci z koroną. Gołębie wydziobały z rynku kamyki, które zamieniły się w złote 

monety, lecz książę w drodze do Rzymu przehulał fundusze i nie dotarł do celu… A jego rycerze, 

przemienieni w gołębie, do dziś czekają na niego na krakowskim rynku. 

 

O pierścieniu św. Kingi  

W okolicach Krakowa, w Wieliczce i Bochni, od setek lat wydobywana jest spod ziemi sól. Skąd 

się wzięły jej złoża? Wyjaśnia to piękna legenda. Kiedy królewna węgierska Kunegunda (Kinga) 

miała przybyć do Krakowa, aby poślubić księcia Bolesława Wstydliwego, postanowiła ofiarować 

nowej swej ojczyźnie cenny dar. Do jednej z węgierskich kopalń soli wrzuciła zaręczynowy 

pierścionek. Po przybyciu do Małopolski nakazała kopać w miejscu, gdzie dziś znajduje się 

kopalnia soli w Wieliczce (według innej wersji legendy – tam, gdzie dziś działa kopalnia 

w Bochni). Ku zdumieniu wszystkich obecnych, spod ziemi wydobyto bryłę z zatopionym w niej 

pierścieniem Kingi. W ten sposób królewna podarowała swym nowym poddanym sól. 

CIEKAWOSTKI 
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O uśpionych rycerzach pod Tatrami  

Gdy z Zakopanego spojrzeć na Tatry, zobaczy się majestatyczną sylwetkę góry Giewont. 

Przypomina ona profil śpiącego człowieka. To podobno rycerz lub król, którego zaklęta drużyna 

czeka w uśpieniu gdzieś w tajemnych grotach pod górą. Kiedy na świecie rozpanoszy się zbyt wiele 

zła (a w innej wersji opowieści – gdy nad Polską zawiśnie wielkie niebezpieczeństwo), Giewont 

wraz ze swym wojskiem przebudzi się i ruszy w bój. 

Legendy pochodzą z książki  „Małopolska Tradycje i zwyczaje” 

_____________________________________________________________________________________________ 

Pytania i odpowiedzi... różne 

Jaka jest najstarsza roślina na świecie? 

Sekwoja kalifornijska; żyła 3 025 lat temu. 

Czy są rośliny, które nie mają korzeni ani kwiatów? 

Roślin bez korzeni i bez kwiatów jest bardzo wiele. 

Jaka roślina ma największe liście?  

Wiktoria królewska – liście mają ponad 2 metry średnicy. 

Jakie są wymiary największego i najmniejszego człowieka na świecie?  

Największy 320 cm, a najmniejszy 88 cm  

Gdzie zbudowano pierwszą linię kolejową? 

W Anglii – zbudował ją George Stephenson. 

Jaki był pierwszy kalendarz? 

Pierwszym kalendarzem była sama natura. 

Jaki kompozytor zaczął tworzyć w najmłodszym wieku?  

Wolfgang Amadeusz Mozart. 

Jak daleko ,,widzi’’ radar? 

Około 380 000 km. 

Czy są takie rośliny, które jadają zwierzęta? 

Tak, są rośliny, które potrafią ,,zjadać’’ ruchliwe, swobodnie poruszające się 

zwierzęta. 

Czy można leczyć muzyką? 

Tak. Słuchanie muzyki poważnej, symfonicznej, działa wybitnie uspokajająco  

na ludzi  o dużej pobudliwości psychicznej.  

Do ilu lat rośnie mózg ludzki? 

Mózg ludzki rośnie bardzo szybko do 7 roku życia, a potem znacznie wolniej;  

do 20 roku życia. U ludzi starzejących się waga mózgu maleje. 
 

Informacje pochodzą z książki „Kto, kiedy, dlaczego" – Praca zbiorowa, Iskry 1956 
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Drodzy Czytelnicy gazetki "To My". Chciałbym zapoczątkować w naszej gazetce dział filmowy. 

W tym dziale będę przedstawiał informacje o różnych filmach które oglądałem i które mnie 

zainteresowały. Po co? Po to, by zainteresować Was czytelnicy ciekawymi filmami, których może 

nie oglądaliście jeszcze, a warto to zrobić! 

Boguś Kuźma 

Pan Wołodyjowski 

Pan Wołodyjowski – polski kolorowy film fabularny Jerzego Hoffmana z 1968 r. nakręcony na 

podstawie powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem. Równolegle kręcony był 

czarno-biały serial „Przygody Pana Michała” wykorzystujący te same rekwizyty. Produkcja filmu 

budziła spore zainteresowanie. Zdjęcia do filmu kręcone były zarówno w łódzkim studiu 

filmowym, katedrze wawelskiej jak i w plenerach m.in. w Bieszczadach, w miejscowości Chmiel. 

W filmie występują Tadeusz Łomnicki w roli Michała Wołodyjowskiego, Magdalena Zawadzka 

w roli Barbary Jeziorkowskiej, Daniel Olbrychski jako Azja Tuchajbejowicz, Mieczysław 

Pawlikowski jako Jan Onufry Zagłoba, Jan Nowicki jako Ketling i inni. 

 

 

 

Film opowiada o losach pułkownika Michała Wołodyjowskiego, który po śmierci narzeczonej 

porzucił żołnierską służbę i wstąpił do klasztoru Kamedułów. Z klasztoru wyciągnął go za pomocą 

fortelu jego wieloletni przyjaciel, Jan Onufry Zagłoba. Wołodyjowski później zaręcza się 

z Krystyną Drohojowską. Jednak gdy dowiaduje się, że narzeczona kocha Ketlinga, pomimo 

początkowej złości na rywala i chęci zemsty daje jej wolną rękę i żeni się z Basią Jeziorkowską. 

Potem Wołodyjowski wyjeżdża z żoną na Kresy Wschodnie, by bronić granic Rzeczpospolitej 

przed najazdem tureckim. Film ten porusza wiele innych ciekawych i emocjonujących wątków. 

Zachęcam do obejrzenia filmu. 

KĄCIK FILMOWY 
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pisze Boguś Kuźma 

Ryś 
Ryś ma przenikliwy wzrok i wspaniale rozwinięty węch. Potrafi np. wyczuć zapach sarny 

z odległości 600 m albo królika z ponad 300 m. Jest większy od kota domowego, a jego oczy 

zakończone są charakterystycznymi pędzelkami z czarnej i sztywnej sierści. Ma też bardzo krótki 

ogon z czarnym zakończeniem. Zęby rysia są dużo silniejsze niż zęby kota. Ślady jego łap mają od 

7-9 cm czyli są trzy razy większe niż ślady kota domowego. Zimą łapy rysia pokrywają się gęstym 

futrem, co umożliwia mu poruszanie się po głębokim śniegu.  

 

 

 

Jest to zwierzę ostrożne i cierpliwe, które poluje głównie nocą, a w dzień drzemie na gałęzi lub na 

skale. Rzymianie często wykorzystywali w pokazach cyrkowych rysie zamiast lwów. Długość ciała 

rysia to 80-110 cm, ogona 15-25 cm. Wysokość w kłębie 20-75 cm. Ciężar rysia to 15-38 kg. 

 

Informacje o rysiu pochodzą z "Encyklopedycznego Atlasu Zwierząt"  

autorstwa Elżbiety Kiernickiej i Grzegorza Wójcika 

ZWIERZĘTA 
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propozycja Małgosi Chominiec 

Czytelnicy – chcę w tym numerze gazetki zaproponować 

Wam przeczytanie książki pt. „Błogosławiona Aniela 

Salawa Orędowniczka w chorobie i cierpieniu”. Autorem 

książki jest ks. Leszek Wilczyński. Polecam tą książkę, 

bo wg mnie jest bardzo ciekawa. Opowiada o życiu 

i działalności błogosławionej Anieli. 

Błogosławiona Aniela zrobiła wiele dobrego tam gdzie 

żyła. Pomagała tam gdzie się znalazła tj. na wybranych 

ulicach, podwórkach, w drodze do sklepu czy do 

kościoła. Była świadkiem różnych trudnych wydarzeń, 

które dotykały innych ludzi. Pomagała tak jak potrafiła. 

Chciała pomagać. Zachęcam do lektury. 

 

 

 

 

Wiersz Jana Kasprowicza pt. "Mróz"  

proponuje do przeczytania Małgosia Chominiec 

Baranią czapkę nacisnął na uszy  

I wyszedł w pole. Milczkiem przywitały  

Upiorne świerki Mróz siarczysty, biały;  

Pod jego stopą suchy śnieg się kruszy.

Styczniowych nocy Pan zaciera dłonie,  

Iż stłumił życie po drogach; nie złowi  

Żadnego głosu. Tylko potokowi  

Szumy się z piersi wyrywają. Po nie

Zgniewany idzie Mróz. Chce ściąć oddechem  

Moc, która płynie, kajdanom daleka.  

Zgiął się na brzegu, powiał lodem. W lesie

Zamarły drzewa. Lecz szumiąca echem  

Wieczności, w tajniach gór zrodzona rzeka  

Hymn swój, wciąż żywy, w dal miesięczną niesie.

WARTO CZYTAĆ... 

Czytelnicy – chcę w tym numerze gazetki zaproponować Wam przeczytanie książki pt. 

„Błogosławiona Aniela Salawa Orędowniczka w chorobie i cierpieniu”. Autorem książki jest ks. 

Leszek Wilczyński. Polecam tą książkę, bo wg mnie jest bardzo ciekawa. Opowiada o życiu i 

działalności bł. Anieli. 

Bł. Aniela zrobiła wiele dobrego tam gdzie żyła. Pomagała tam gdzie się znalazła tj. na 

wybranych ulicach, podwórkach, w drodze do sklepu czy do kościoła. Była świadkiem różnych 

trudnych wydarzeń, które dotykały innych ludzi. Pomagała tak jak potrafiła. Chciała pomagać. 

Zachęcam do lektury. 

... 

Z NATCHNIENIA SERCA 

Czytelnicy – chcę w tym numerze gazetki zaproponować Wam przeczytanie książki pt. 

„Błogosławiona Aniela Salawa Orędowniczka w chorobie i cierpieniu”. Autorem książki jest ks. 

Leszek Wilczyński. Polecam tą książkę, bo wg mnie jest bardzo ciekawa. Opowiada o życiu i 

działalności bł. Anieli. 

Bł. Aniela zrobiła wiele dobrego tam gdzie żyła. Pomagała tam gdzie się znalazła tj. na 

wybranych ulicach, podwórkach, w drodze do sklepu czy do kościoła. Była świadkiem różnych 

trudnych wydarzeń, które dotykały innych ludzi. Pomagała tak jak potrafiła. Chciała pomagać. 

Zachęcam do lektury. 

... 
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Boże Narodzenie 
 

Refleksje Aleksandry Wieczorek, Beaty Kaczmarskiej, Małgorzaty Chominiec, Joli Tondus, Kornelii 

Monki, Anieli Pecel, Bogusia Kuźmy, Marka Chmielewskiego, Genowefy Leji, Ludwika Przały, 

Marii Wałach, Krzysztofa Palecznego 

 

Boże Narodzenie kojarzy się nam 

najczęściej z  narodzinami Dzieciątka 

Jezus, wzruszeniem, wieczerzą wigilijną, 

choinką, śpiewaniem kolęd, łamaniem się 

opłatkiem, potrawami wigilijnymi takimi 

jak karp, barszcz z uszkami, zupa 

grzybowa lub pyszny makowiec. 

W przeżywaniu Bożego Narodzenia ważna 

jest przede wszystkim obecność Drugiego 

Człowieka. Boże Narodzenie tak naprawdę 

może być codziennie. Bo jest ono wtedy 

kiedy człowiek jest miły dla drugiego 

człowieka. Kiedy sprawimy, że drugi człowiek nie jest samotny. Kiedy pocieszymy płaczącego też 

jest Boże Narodzenie. Kiedy policjant w pewnej miejscowości oddał swoje buty bezdomnemu – 

wtedy także było Boże Narodzenie. Boże Narodzenie jest też wtedy kiedy kupisz bułkę głodnemu.  

Boże Narodzenie jest zawsze wtedy kiedy dzielimy się z innymi – dobrym słowem, jedzeniem, 

uśmiechem.  

 

Niech zatem Boże Narodzenie trwa... sprawiajmy, by było codziennie… nie tylko 25 grudnia. 

Inspiracją do tych przemyśleń stały się dla nas słowa świętej Matki Teresy z Kalkuty.  
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Wywiad z ks. Zbigniewem Medoniem 

Kapelanem w Domu Caritas w Zatorze 

przeprowadziła Stasia Zborowska 

 

 

 

Stasia Zborowska: Księże Kapelanie, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest to czas dla wielu z nas 

radosny. Księże... czego uczy nas biblijna historia Bożego Narodzenia? 

Ks. Kapelan: Biblijna historia o Bożym Narodzeniu uczy nas prawdy o Bożym zbawieniu człowieka. 

Bóg posyła na świat Swojego Syna, by spełnił ten Boży Plan – Zbawienia. Pan Jezus jako Syn Boży stał się 

człowiekiem; najpierw przyszedł jako bezbronne dziecko, a ostatnie 3 lata nauczał, uzdrawiał – czynił cuda, 

aż wreszcie cierpiał, niósł Krzyż, by na nim umrzeć. No i co najważniejsze – Zmartwychwstał tzn. zwyciężył 

śmierć, piekło i szatana. W ten sposób spełnił ten Boży plan zbawienia i otworzył człowiekowi drzwi do 

Nieba! Po to właśnie przyszedł i tego nas uczy ta historia! 

Stasia Zborowska: Chcę też zapytać; dlaczego podczas Wigilii dzielimy się opłatkiem? 

Ks. Kapelan: Opłatek to chleb –świeży, pachnący i smaczny! Taki chleb dajemy osobom, które kochamy- 

bo dajemy go z serca, z życzliwością i miłością. W wigilię Bożego Narodzenia – w momencie kiedy 

przepełnia nas wielka radość z tego faktu, że Bóg jest wśród nas, chcemy wyrazić i obdarować osoby 

kochane tym szczęściem. Dzieląc się chlebem - opłatkiem, dzielimy się tak naprawdę sobą – swoim sercem 

i życzymy szczęścia innym! 

Stasia Zborowska: Jak według Księdza – świętować te święta? 

Ks. Kapelan: Święta – każde - dla nas chrześcijan, powinny najpierw kierować nas na osobę Tego, kogo one 

dotyczą! A dotyczą zawsze Pana Boga. I On powinien być w tym świętowaniu na 1 miejscu. Dlatego 

w centrum każdego chrześcijańskiego (katolickiego) święta powinna być Msza Święta. W Boże Narodzenie 

podczas Mszy Świętej, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa w Komuni Świętej, to Jezus na nowo rodzi się 

i przychodzi do naszych serc. Na 2 miejscu powinien być drugi człowiek, rodzina, przyjaciele. Dlatego 

w tym świętowaniu bardzo ważna jest wspólnota stołu. 

Stanisława Zborowska: Interesuje mnie też święto Trzech Króli. Księże, kiedy ono jest obchodzone  

i co symbolizuje? 

Ks. Kapelan: Święto Trzech Króli obchodzimy 6 stycznia . Jest to pamiątka historii, która opowiada 

o wyjątkowych gościach przybyłych do Betlejem, aby pokłonić się nowonarodzonemu Zbawicielowi. Byli to 

Mędrcy ze Wschodu, którzy przyszli prowadzeni przez tajemniczą gwiazdę. Tradycja chrześcijańska mówi 

o ich imionach. Byli to Kacper, Melchior i Baltazar. Gdy pokłonili się małemu Jezusowi, ofiarowali również 

dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

Stasia Zborowska: Dziękuję bardzo za wywiad. 

SPOTKANIA 
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Jaki był dla Ciebie ten mijający 2019 rok? 

Co sprawiłoby Ci radość w nadchodzącym 2020 roku? 

Michał Zesławski: 2019 był  to dla mnie rok w którym przeżywałem wydarzenia dobre i trudne, smutne. 

Dobrym wydarzeniem był dla mnie jubileusz 25-lecia istnienia naszego Domu. Zadowolony jestem też ze 

zmiany pokoju. Dobrze mi się w nim mieszka. Trudnym wydarzeniem dla mnie w tym mijającym roku było 

odejście kolegi Józka. Przykrzy mi się za nim. W nowy roku radość sprawiłaby mi wygrana pieniężna 

w "toto-lotku". 

Małgosia Chominiec: Miniony rok był dla mnie dobry. Miałam możliwość wystąpić w przedstawieniu 

teatralnym które wystawiliśmy na obchodach jubileuszu 25-lecia istnienia Domu. Zadowolenie sprawiło mi 

też i to, że mogłam i w tym roku uczestniczyć w zajęciach, które lubię. W nowym roku radość sprawiłyby mi 

odwiedziny kuzynek, a także Bożenki lub Basi. 

Marek Chmielewski: Ten 2019 rok był dla mnie bardzo dobry. Dzwoniła do mnie kila razy mama – to było 

dla mnie ważne. W tym roku radość sprawiło mi to, że zamówiliśmy z panią Terenią wóz strażacki do 

skręcania. W nowym roku radość sprawiłoby mi to gdybym mógł gdzieś pojechać tj. na wycieczkę. 

Kornelia Monka: Ten 2019 r. dobrze mi minął . Były jednak i też w tym roku smutki w sercu – tęsknota za 

Marylką. W tym roku trwała nadal moja przyjaźń z Anielką – bardzo ją kocham. Cieszę się też, że mam 

obok siebie osoby które lubię. Bardzo w tym minionym roku ucieszyła mnie wizyta Mikołaja. W 2020 roku 

cieszy mnie to, że będą mogła zagrać w nowym przedstawieniu teatralnym, które przygotowujemy. 

Ludwik Przała: Ten mijający 2019 rok był dla mnie dobry. Ucieszyło mnie to, że mam inny pokój – sam. 

Pięknie w tym roku było na obchodach 25-lecia istnienia naszego Domu. Pamiętam, że była uroczysta msza 

święta, a  po mszy występowaliśmy w teatralnym przedstawieniu, co sprawiło mi radość. Bardzo się cieszę, 

że i w tym roku nadal byłem w grupie teatralnej. W nadchodzącym roku radość sprawiłaby mi wycieczka do 

Częstochowy. 

Krzysztof Paleczny: Ten rok był dla mnie smutniejszy, martwiłem się o mamę. Żałowałem, że nie mogła 

przyjechać na przedstawienie teatralne, w którym występowałem podczas uroczystości 25-lecia istnienia 

naszego Domu. 

Jola Tondus: 2019 był to dla mnie dobry rok, lecz było też czasem smutno, bo nie było odwiedzin rodziny. 

W tym roku cieszyłam się także z trwającej przyjaźni z Michałem. W nowym roku radość sprawiłaby 

mi… miłość. 

Beata Kaczmarska: Ten mijający rok był dla mnie dobry. Chodziłam z panią Jadzią na zakupy. Lubię to. 

Cieszyło mnie też to, że mogłam z panią Jadzią dzwonić do mamy. Cieszy mnie to, że mama zaprosiła mnie 

na święta do domu. W tym roku ucieszyły mnie też nowe buty, które były dla mnie specjalnie robione  

w Krakowie oraz wizyta Mikołaja. W 2020 w nowym roku sprawiłoby mi radość spotkanie z bratem oraz to, 

abym mogła dzwonić nadal do mamy, a także aby nadal były u nas panie Agnieszka Strzała, Agnieszka 

Jargus, Jadzia - aby nas nie opuściły. W nowym roku radość sprawiłyby mi też spacery z panią Jadzią. 

Marysia Wałach: W tym mijającym roku dużo myślałam o rodzinie, było mi smutno za rodziną, płakałam. 

Radość sprawiła mi w tym roku wizyta Mikołaja. 

Mieczysław Kozioł: W 2019 roku ucieszyła mnie bardzo paczka od Mikołaja. W przyszłym 2020 roku 

radość sprawiłaby mi podobna paczka od Mikołaja.  

Boguś Kuźma: Mijający rok był dla mnie niezbyt dobry. Było we mnie dużo troski i martwienia się 

o innych. W tym roku jednak radość sprawiło mi spotkanie z Mikołajem i paczka od niego. Radość sprawiło 

mi też szycie zwierząt; osiołka, słonia, wieloryba, trzech psów i małpy. W mijającym roku byłem 

zadowolony z zajęć fotograficznych z Marianem. W 2020 roku  radość sprawiłaby mi wycieczka z panią 

Anią, opiekunką - do zamku nad jeziorem. Mógłbym tam robić zdjęcia.  

NASZE REFLEKSJE...  



     „TO MY”  jesień-zima 2019 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

20 

 

 

Trendy w modzie - zima 2019 
pisze Aleksandra Wieczorek 

 

W sezonie zimowym i w tym roku moda 

odrobinę zaskakuje. Modne bowiem będą 

sukienki z dość  cienkich materiałów 

z nadrukami kwiatów np. tulipanów czy 

chabrów. W kolorach tęczowych oraz 

rozbielonego fioletu, a  także w odcieniach 

brązu,  beżu,  zieleni  i  bordowego. 

 

Do łask wracają marynarki w stylu retro 

przewiązane w talii paskiem. Marynarki te 

oraz płaszcze, spódnice i kombinezony 

kreatorzy mody proponują uszyć 

z materiałów nieco grubszych, w kratę oraz 

pepitkę. Na głowę proponuje się tej zimy 

kapelusze ozdobione futerkiem. I jak to 

w modzie niech każdy dobierze to co dla 

niego najbardziej odpowiednie!   

 

 

 

MODA 
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propozycja świąteczna Beaty Kaczmarskiej 

Składniki: 60 dag maku, ½ szklanki. cukru, 20 dag margaryny, 10 dag rodzynek, 

10 dag orzechów, 4 jajka, 1 łyżka mąki kartoflanej, 2 łyżki powideł śliwkowych, 

1 łyżka miodu, 2 jabłka, olejek migdałowy. 

Ciasto: 3 szklanki mąki, 1 margaryna (palma), 3żółtka, 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia, 3 łyżki cukru, 2 łyżki śmietany, 2 łyżki wody, cukier waniliowy. 

Wykonanie: Mak sparzyć i przepuścić 2 razy przez maszynkę, wymieszać ze 

wszystkimi składnikami. Zrobić ciasto z podanych składników. Większą część 

ciasta rozwałkować, położyć na blachę, resztę odłożyć na chwile do lodówki. 

Wyrobić mak, ułożyć na ciasto. Z ciasta wyjętego z lodówki formować ruloniki 

i ułożyć z nich kratkę na wierzchu maku. Piec 1 godzinę.  

SMACZNEGO! 

KULINARIA 
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Toyota  
pisze Krzysztof Paleczny 

Toyota - japońska marka założona w 1937 r. W 

Polsce są dwie fabryki podzespołów Toyoty 

tj. Fabryka Skrzyń Biegów i Silników 

Benzynowych w Wałbrzychu, oraz Fabryka 

Silników Benzynowych i Wysokoprężnych 

w Jelczu-Laskowicach, w okolicy Wrocławia. 

Dowiedziałem się, że w 2018 roku Toyota 

sprzedała najwięcej samochodów ze wszystkich 

marek motoryzacyjnych na świecie - 8 091 277 

egzemplarzy. 
 

Toyota produkuje samochody osobowe oraz dostawcze. Obecnie produkowane są m.in. Toyota 

Corolla, Toyota Avensis, Toyota Land Cruiser, Toyota Rav, Toyota Verso i wiele innych modeli. 

 

 

 

Warunkiem rozwiązania konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Odpowiedzi prosimy złożyć w gabinecie psychologicznym (p. 307) do 
dnia 31.01.2020 r. Spośród autorów prawidłowych rozwiązań wylosujemy 3 nagrody 
główne oraz nagrody pocieszenia. 
Pytania konkursowe: 
1. Kto urodził się w małej stajence w Betlejem? 
2. Dokończ zdanie: „zwierzęta w noc wigilijną potrafią...”? 
3. Czym ludzie tradycyjnie dzielą się podczas wieczerzy wigilijnej? 
4. Dla kogo zostawia się puste miejsce przy wigilijnym stole? 
5. Kiedy zazwyczaj zasiada się do wieczerzy wigilijnej? 
6. Ile dni trwają Święta Bożego Narodzenia? 
7. Jakiej ryby nie powinno zabraknąć na wigilijnym stole? 
8. Wymień 3 tytuły kolęd… ? 
9. Jak nazywali się trzej królowie, którzy przyszli przywitać Jezusa? 
10. Jak nazywa się czas, który poprzedza święta Bożego Narodzenia? 
11. Jaki kolor powinien mieć wg tradycji obrus na stole wigilijnym? 
12. Co trzej królowie podarowali dzieciątku Jezus? 
13. Gdzie powstają najsłynniejsze polskie szopki? 
14. Co to jest kutia? 
15. Do czego służą kolorowe opłatki? 
_______________________________________________________________________________________ 

SAMOCHODY 

KONKURS ŚWIĄTECZNY 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82brzych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jelcz-Laskowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
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