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W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia przygotowała Małgosia Chominiec 
 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 



     „TO MY”  zima-wiosna 2020 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

4 

 

 

 

 

Styczeń 2020 
 
6 stycznia – Wizyta Duszpasterska w Naszym Domu  

6 stycznia – Wspólne kolędowanie z Wincentyjską Młodzieżą Maryjną 
z Gierałtowic 
7 stycznia –   Podróż po Polsce; zajęcia organizowane we współpracy 

z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Zatorze 
9 stycznia – Warsztaty plastyczne organizowane przez Koło Wolontariackie 
ze Szkoły Podstawowej w Podolszu 

16 stycznia – Kolaż; zajęcia organizowane we współpracy z wolontariuszami 
ze Szkoły Podstawowej w Zatorze 

21 stycznia – Podróż po Polsce; Warszawa - zajęcia organizowane we współpracy 
z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Zatorze 
23 stycznia – Zagadki i gry stolikowe – zajęcia organizowane we współpracy 

z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Zatorze 
28 stycznia – Spotkanie "Kolędujmy Małemu" w Wadowicach 

28 stycznia – Wspólne kolędowanie w kaplicy naszego Domu  
 

Luty 2020  
 

11 lutego – Uroczysta Msza Święta z okazji Światowego Dnia Chorego  
11 lutego – Podróż po Polsce; Warszawa - zajęcia organizowane we współpracy 

z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Zatorze 
12 lutego – Zabawa walentynkowa w Bulowicach  
18 lutego – Turniej Gier Planszowych organizowany przez Koło Wolontariackie 

ze Szkoły Podstawowej w Zatorze 
20 lutego – Zabawa karnawałowa w Wadowicach  
25 lutego – Podróż po Polsce; Warszawa - zajęcia organizowane we współpracy 

z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Zatorze 
27 lutego – Kalambury; zajęcia organizowane przez Koło Wolontariackie  

ze Szkoły Podstawowej w Podolszu 

 

Marzec 2020 
 
5 marca – VI Halowy Turniej Sportowy Kobiet w Wadowicach  
 

 

 

Informacje przygotowała Beata Kaczmarska  

na podstawie planu sporządzonego przez Danutę Sordyl 

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

stycznia, lutego i marca 
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Kochanym Solenizantom  
stycznia, lutego i marca 

życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności, 

dużo miłości, dużo buziaków, 

dużo pięknych, czerwonych kwiatów 

oraz otwartych serc wielu! 
 

 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia przygotowała Jola Tondus 

IMIENINY I URODZINY 
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Styczniowe kolędowanie w Wadowicach  

Przyjechaliśmy do Wadowic zaproszeni przez wadowicki Dom Pomocy Społecznej  

im. O. R. Kalinowskiego. To kolędowanie odbyło się w podziemiach Kościoła św. Piotra Apostoła. 

Przywitał nas dyrektor  DPS. Potem oglądaliśmy przedstawienie o życiu Pana Jezusa, Maryi 

 i Józefa. Śpiewaliśmy kolędy, a także zjedliśmy przygotowany dla nas poczęstunek.    

Ludwik Przała  

 

WYDARZENIA 
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Zabawa walentynkowa w Bulowicach 

W czwartek 13 lutego wraz z Kornelią, Jolą, Markiem, Michałem i terapeutką Teresą pojechaliśmy 

do Bulowic. Mieszkańcy Domu w Bulowicach wraz z terapeutami przygotowali tą zabawę. Było 

bardzo fajnie. Hulaliśmy z chłopakami, terapeutką Teresą. Były tańce. Zapamiętałam z zabawy 

grającego i śpiewającego chłopaka. Gospodarze przygotowali też dobre ciasto i owoce. Zadowoleni 

byliśmy z tego wyjazdu. 

Stasia Zborowska  
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Zawody sportowe w Wadowicach  

5 marca wspólnie z Jolą, Anielą i Kornelią pojechałyśmy na zawody sportowe do Wadowic. Był to 

VI Halowy Turniej Sportowy organizowany przez wadowicki DPS. Konkurencje w których 

brałyśmy udział to kręgle, rzut woreczkiem do celu, dyscyplina z piłką do kosza. Każda z nas brała 

udział we wszystkich konkurencjach. Wszystkich zawodników było bardzo dużo. Poszło nam 

dobrze. Wystąpiłyśmy najlepiej jak potrafiłyśmy. Każdy z uczestników tych zawodów otrzymał 

medal oraz nagrodę. Ta nagroda to kubek, herbata, czekolada. W ramach tych zawodów 

przygotowano dla wszystkich poczęstunek. Jestem zadowolona z tego wyjazdu.  

Stasia Zborowska 
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Gienia Leja: „Pamiętam wyjazd do Zakopanego, lubię to miasto. Są tam oscypki i blisko 

Zakopanego jest wieś gdzie mieszkałam. Podczerwone – ta wieś się nazywa. Ważnym też 

wydarzeniem w moim życiu był wyjazd nad morze do Dąbek. Na tym wyjeździe w pokoju 

mieszkałam z Beatą – to pamiętam. Pamiętam też, że chodziłam na plażę, siedziałam na piasku, na 

kocu. Pamiętam, że bałam się wody. Nie kąpałam się w morzu. Patrzyłam na morze. Były tam 

mewy. Pamiętam, że byłam też w Gdyni.”  

Teofil Korzeniowski: „Pamiętam wyjazd na mecz. Mecz odbywał się w Krakowie. Był to mecz 

piłkarski. Grała Wisła Kraków. Ten wyjazd był dla mnie wesoły. Pamiętam, że Wisła Kraków wtedy 

wygrała. Był to wyjazd z kolegami i koleżankami z Zatora. Byli z nami opiekunowie m.in. była 

pani Renia, ksiądz Krzysztof i ksiądz Zbigniew.” 

Aleksandra Wieczorek: „ Dla mnie przeżyciem było obejrzenie filmu pt.  „Trędowata”. 

Bohaterką filmu była Marysia. Poruszyła mnie historia życia Marysi – odrzucenie jej przez ludzi”   

Krzysztof Paleczny:  „Ważnym wydarzeniem w moim życiu był lot helikopterem do Warszawy. 

Do Warszawy leciałem nie po to by zwiedzać tylko leciałem do szpitala. Miałem mieć tam operację. 

Pamiętam też jak pierwszy raz w życiu jechałem kiedyś czerwonym autobusem. Zabrała mnie do 

autobusu siostra Beata i Robert.” 

Marek Chmielewski: „Ważnym wydarzeniem w moim życiu jest uczestniczenie w zajęciach 

grupy teatralnej działającej tu w Domu w Zatorze. Ważne jest dla mnie to, że mogę pomagać pani 

Tereni i pani Danusi w ustawianiu i wynoszeniu rekwizytów przed i po zajęciach teatralnych. 

Ustawianie rekwizytów rozpoczynamy o godz.10.00, a sprzątamy po zajęciach o godz. 12.00. 

Zajęcia teatralne są w poniedziałki i czwartki. Odbywają się one w kaplicy. Lubię uczestniczyć 

w tych zajęciach, bo są fajne i się nie nudzę. Ćwiczę rolę, przygotowując się do przedstawienia. 

Każdy z nas, uczestniczący w tych zajęciach ma inną  rolę. Pani Terenia i pani Danusia 

podpowiadają nam co mamy robić. Lubię chodzić na próby.” 

Łukasz Wydra: „Koleżanka mojej mamy – Gabrysia, zaprosiła mnie i moją mamę do kina na film 

pt. "Po prostu miłość", a ja do kina zaprosiłem koleżankę Anię wraz z jej ciocią. Ten film, który 

oglądaliśmy był bardzo fajny, podobał mi się. Było to dla mnie bardzo ważne wydarzenie, bo wtedy 

po raz pierwszy byłem w kinie.”   

Małgosia Chominiec: „Przyjaźnię się z Beatką bardzo długo, pomagam jej, a Beatka pomaga 

mnie. Jest to dla mnie bardzo ważne wydarzenie w życiu, ta przyjaźń z Beatą. Znalazłam taką miłą 

koleżankę, przyjaciółkę, siostrzyczkę.” 

Kornelia Monka: „Ważnym wydarzeniem w moim życiu była rola Sylwii w naszym 

przedstawieniu teatralnym – które odbyło się podczas obchodów 25- lecia naszego Domu. W tej roli 

przechodziłam przemianę ze złośnicy do dobrej dziewczyny.” 

Ludwik Przała: „Jak jeszcze nie byłem w grupie teatralnej, a chciałem być – powiedziałem o tym 

Agnieszce z terapii. Agnieszka potem zaprosiła mnie do tych zajęć. I to jest ważne wydarzenie 

w moim życiu. Ja lubię grać w teatrze, na scenie. Bardzo się cieszę, że jestem w teatrze. Lubię 

chodzić na próby.” 

Wydarzenie w moim życiu, które pamiętam do dziś… 
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przygotowała Maria Wałach 

Palma wielkanocna nawiązuje do tradycji i religii. To liśćmi palmowymi tłum witał Jezusa 

wjeżdżającego do Jerozolimy. Jest ona symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy, 

zwycięstwa, ale także symbolem męki oraz odkupienia. Święcimy ją w Niedzielę Palmową zwaną 

też Niedzielą Wierzbną przypadającą na tydzień przed Niedzielą Wielkanocną. 

 

Jednak tradycja robienia palm jest starsza niż narodziny chrześcijaństwa. Sięga ona czasów 

pogańskich. Podczas wiosennego święta zmarłych chodziło się do świętych gajów, w których, jak 

wierzono, mieszkają dusze zmarłych. Z gaiku niosło się świeżą gałązkę do domu. Miała ona 

przynieść szczęście. Nasi przodkowie ozdabiali też wiosną dom świeżymi gałązkami i kwiatami, 

aby go chronić. Wierzono, że jeśli domownicy mają poświęconą palmę, nic złego im się nie stanie. 

Palma uchroni przed nieczystymi mocami nie tylko ludzi, ale także zwierzęta. Zachowa 

domowników i ich inwentarz  w zdrowiu i da im spokój. Uchroni też plony przed niepogodą – 

gradobiciem, powodzią, pożarem, burzą, wichurą. Przed laty po powrocie z kościoła w Niedzielę 

Palmową gospodynie dawały dzieciom do zjedzenia bazie kotki, albo uderzały palmami swoje 

dzieci, aby potomstwo było zahartowane, rosło silne i zdrowe, a gospodarze robili z części palm 

krzyżyki i zanosili do obejścia, na pola. 

Tradycyjne palmy wielkanocne były zróżnicowane w zależności od regionu kraju. Wykonuje się 

najczęściej z gałązek wierzbowych (tzw. bazi) oraz tych, które są zielone wczesną wiosną 

(np. bukszpan) i innych dodatków. 

Chociaż współcześnie palma wielkanocna jest postrzegana przede wszystkim jako element tradycji 

i dekoracji, to wiele dawnych zwyczajów przetrwało do dzisiaj. Idziemy do kościoła, święcimy 

palmę i przynosimy ją do domu. A wielu z nas wierzy, że taka palma będzie nas chroniła. I chociaż 

to tradycja pogańska to chyba chrześcijaństwo weszło z nią w dialog. Bo przecież palmy nie wolno 

wyrzucić na śmietnik po świętach wielkanocnych, bo może to sprowadzić rychłe nieszczęście na 

domowników, więc pali się ją w Wielką Sobotę wieczorem, a popiołem z niej posypuje głowy 

wiernych w kościołach w Środę Popielcową. 

 
Tekst przygotowany na podstawie informacji pochodzących z internetu. 

PALMA WIELKANOCNA 
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Wielkanocny 
wywiad  

 
z siostrą Ewą Machowską 

 

przeprowadziła Stasia Zborowska 

 

 

Stasia Zborowska: Siostro zbliżają się Święta Wielkanocne. Co to właściwie są za 

święta? O czym nam przypominają? 

Siostra Ewa: Święta Wielkanocne to święta upamiętniające śmierć krzyżową 
i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezus cierpiał i zmartwychwstał dla nas, aby 
zmartwychwstanie dokonywało się w naszym życiu i abyśmy mogli być kiedyś 

z Nim w niebie. Są to święta Paschy czyli PRZEJŚCIA Jezusa z tego świata przez 
śmierć do Ojca, a zarazem PRZEJŚCIE z Jezusem w nowe życie, życie miłością 
i służbą drugiemu człowiekowi . Jezus chce przejść razem z nami przez to co po 

ludzku jest dla nas niemożliwe, trudne w naszym życiu, On nas pragnie przez to 
przeprowadzić, abyśmy zwrócili nasze życie ku Bogu, a On dokona reszty - 

przemiany i nawrócenia. Święta Wielkanocne to najpiękniejsze święta,  
bo przypominają o największej miłości Pana Jezusa do nas, o zwycięstwie Jezusa 
nad śmiercią, piekłem i szatanem, że naprawdę powstał z grobu i JEST żywy, 

obecny i działa w Kościele i naszym życiu DZISIAJ. Święta Wielkanocne 
nieustannie też wzywają nas do pogłębienia naszej relacji i przyjaźni z Jezusem, 

do wejścia w zażyłą więź z Nim. 
 
Stasia Zborowska: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, co to za dni, 

dlaczego nazywają się „Wielkimi”? 
 
Siostra Ewa: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota to tzw. TRIDUUM, 

które oznacza dokładnie trzy dni. Są to WIELKIE DNI bo w nich Jezus dokonuje 
dla nas WIELKICH RZECZY. W tych dniach idziemy do źródeł wiary, zanurzamy 

się na nowo w wodzie naszego chrztu odnawiamy więź z Jezusem Ukrzyżowanym 
i Zmartwychwstałym. Nie chodzi tylko o wspominanie kolejnych wydarzeń, chodzi 
o to by w wierze przejść razem z Jezusem drogę od Ostatniej Wieczerzy przez 

Ogrójec i Golgotę, przez grobową ciszę, aż po pusty grób, w którym triumfuje 
życie. Takie przejście, daje nadzieje, że z Nim, z Jezusem Chrystusem można 

przejść wszystko. Bardzo ważne jest abyśmy przeżyli ten czas z Jezusem z wiarą, 
miłością i w skupieniu, abyśmy weszli w to misterium z całym naszym życiem 
i wyszli inni – wypełnieni miłością Jezusa Zmartwychwstałego. W tych dniach Bóg 

wszystko w Kościele i w moim życiu zaczyna na nowo, warto więc usiąść sobie 

SPOTKANIA 
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i zamknąć pewien etap w życiu, a potem na nowo szukać Boga i przyjmować gesty 

Jego miłości. 
Wielki Czwartek - w tym dniu najbardziej wzrusza  mnie chwila gdy Jezus, 
Syn Boga,  przychodzi jako Ten kto służy, klęka i myje nogi uczniom, myje nasz 

brud, oczyszcza nas z brudu grzechu i mówi, abyśmy sobie nawzajem służyli 
i okazywali gesty miłości, pokazuje nam jaka ma być nasza miłość, jak mamy 

kochać. Wielki Czwartek jest świętem Chrystusa klęczącego przed człowiekiem, 
który służy, kocha, pozwala wszystko sobie zabrać, rozdaje się ludziom cały. 
W tym dniu Pan Jezus ustanawia Eucharystię, oddaje swoje życie z miłości do 

nas, nie zostawia nas samych, ale daje nam siebie, zostając z nami w Eucharystii 
na zawsze, aż do skończenia świata. 
Wielki Piątek - to dzień śmierci Pana Jezusa. W tym dniu dla mnie szczególnym 

momentem jest ADORACJA KRZYŻA , w której  wychwalamy MIŁOŚĆ BOGA, 
a Krzyż  staje się dla nas znakiem zbawienia i znakiem miłości Jezusa do nas. 

Adoracja to uwielbianie, dziękczynienie, wywyższenie Jezusa na Krzyżu, wszyscy 
są do niego zwróceni i adorują Go, a Jezus wyciąga ręce aby nas objąć 
i przyciągnąć wszystkich do siebie. Ja wtedy ofiaruję wszystkich, których chcę 

aby ich Jezus przyciągnął do siebie. Bardzo podobają mi się słowa Ojca Świętego 
Franciszka, który tak mówi: „Spójrz na rozpostarte ramiona UKRZYŻOWANEGO 

CHRYSTUSA, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje 
grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od 
wszelkiej winy. Kontempluj Jego Krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj 

się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo.  
To ważne aby w tym dniu adorować Jezusa na Krzyżu, dziękować Mu za to co dla 
nas zrobił, za Jego wielką Miłość, patrzeć na Niego, posiedzieć pod Krzyżem 

z Jezusem, po prostu znaleźć dla Niego czas, a On będzie uzdrawiał nasze serca 
i nasze życie. 

Wielka Sobota - to  najbardziej niesamowity dzień w Kościele, Jezus schodzi na 
samo dno piekła, aby wyciągnąć ludzi. Tak samo Jezus chce zejść na samo dno 
naszych grzechów, pustki, chce wyprowadzić ciebie, mnie z ciemności, ważne aby 

Go słuchać pokornie i pozwolić Mu zejść do naszej pustki- każdy z nas wie gdzie 
ją ma. Trzeba prosić Jezusa, aby nas wydobył z grzechu, aby nas wyprowadził. 

W tym dniu przychodźmy jak najwięcej do Jezusa, aby Go adorować. W Wielką 
Sobotę jest wieczorem przepiękna Liturgia Światła, podczas której następuje 
poświęcenie  ognia i świecy tzw. Paschału, która symbolizuje Jezusa Chrystusa 

Zmartwychwstałego, który chce wprowadzić w nasze życie, w nasze ciemności 
Światło, my również mamy dzielić się z innymi światłem Chrystusa, mamy dzielić 
się dobrem i miłością. Później następuje Liturgia Chrzcielna, odnawiamy 

przyrzeczenia chrzcielne, powracamy do chrztu, uświadamiamy sobie na nowo,  
że jesteśmy dziećmi Boga. Ta liturgia ma nas wyzwolić do nowego życia, a gdy 

przyjmujemy Jezusa w Komunii Świętej bierzemy Go do siebie, do naszego serca, 
aby napełnił nas swoją miłością. W ten wieczór zabrzmi też radosne Alleluja 
i zaczną rozbrzmiewać dzwony, później pójdziemy też w procesji rezurekcyjnej, 

aby uczcić Jezusa Zmartwychwstałego. To cudowne, że Jezus przez swoje 
Zmartwychwstanie czyni wszystko nowe w naszym życiu. 

 
Stasia Zborowska: W wielką Sobotę większość z nas święci pokarmy. Siostro, 
skąd się wzięła ta tradycja? 
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Siostra Ewa: Obrzęd święcenia pokarmów w Wielką Sobotę zachował się aż po 

dzisiejsze czasy. W Polsce zwyczaj ten przyjął się w XIV wieku. Ma on korzenie 
pogańskie, ale został uświęcony przez Kościół. Święcenie pokarmów 
wielkanocnych nadal praktykuje się nie tylko w Polsce, lecz również w innych 

krajach czy regionach, np.: w Austrii, w Bawarii i we Włoszech. Zarówno  
w Starym jak i w Nowym Testamencie wszystkie ważne sprawy załatwiano na 

uczcie. Jezus z uczniami zasiadł na ucztę podczas ostatniej wieczerzy, spożywając 
chleb i wino, które zostały przemienione w Jego Ciało i Krew. Dlatego my 
świętując pamiątkę Zmartwychwstania Pana Jezusa zasiadamy rodzinnie do 

uczty, do wyjątkowego śniadania, które ma być inne niż wszystkie posiłki 
spożywane na co dzień. Stąd tradycja, by w Wielką sobotę poświęcić pokarmy, 
które spożywać będziemy w niedzielę o poranku radując się ze Zmartwychwstania 

Pana Jezusa. 
 

Stasia Zborowska: Jakie pokarmy przede wszystkim powinny się znaleźć 
w koszyczku wielkanocnym? 
 

Siostra Ewa: Pokarmy które święcimy w Wielką Sobotę są ściśle związane 
z tradycją świąt Wielkanocnych. To co wkładamy do koszyka ma głęboką 

symbolikę. Zawartość wielkanocnego koszyka może różnić się w zależności od 
danego regionu, nie może jednak zabraknąć Baranka wielkanocnego, który jest 
symbolem Jezusa Zmartwychwstałego. Kolejny obowiązkowy element to jajka-

symbol odradzającego się życia, Zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią, 
wierzono, że dzielenie się jajkiem umacnia więzi rodzinne, korzystnie wpływa na 
relacje między najbliższymi. Następnym bardzo ważnym pokarmem jest chleb, 

który w tradycji chrześcijańskiej symbolizuje Ciało Chrystusa, Eucharystię, a we 
wszystkich kulturach jest pokarmem niezbędnym do życia, jest również 

symbolem godności człowieka. Sól natomiast chroni przed zepsuciem 
i symbolizuje oczyszczenie i prawdę, chrzan - symbolizuje siłę fizyczną i witalność, 
to także symbol pokonania śmierci przez Jezusa. W koszyczku powinny znaleźć 

się także, wędliny, masło, oraz kawałek domowego ciasta (mazurka i babki), które 
są znakiem Baranka Paschalnego, dobrobytu i zamożności rodziny. Często też, 

szczególnie dzieci wkładają do koszyka tzw. zajączka wielkanocnego, który ma 
symbolizować wiosnę, odradzającą się przyrodę. Święci się także wodę, która jest 
symbolem Ducha Świętego. 

 
Stasia Zborowska: Siostro, dziękuję bardzo za wywiad i na koniec zapytam 
jeszcze; czego możemy życzyć sobie nawzajem na czas Wielkanocy? 

 
Siostra Ewa: Myślę, że dobrze byłoby  spojrzeć na swoje dotychczasowe życie 

i podziękować Jezusowi za Jego wielką miłość i za to, co dla nas uczynił, że 
przechodzi codziennie przez nasze życie poprzez swoje Słowo, Eucharystię, 
Sakramenty, wydarzenia, spotkania z drugim człowiekiem i nas do siebie 

przyciąga, że uzdrawia nasze życie i je uświęca. Powinniśmy pragnąć dla siebie 
nawzajem i życzyć sobie tego, aby Jezus Zmartwychwstały czynił WSZYSTKO 

NOWE w naszym życiu, aby było ono prawdziwe, abyśmy dzięki Jego Miłości, 
którą przyjmujemy w Eucharystii stawali się coraz bardziej CHRYSTUSOWYMI. 
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    Skojarzenia mieszkańców 
 

 

Aleksandra Wieczorek: 

„Wielkanoc kojarzy mi się z Wielką Nocą – z przełomem. Wtedy zmartwychwstał  

Pan Jezus.” 

Teofil Korzeniowski:  

„W Wielką Noc Pan zmartwychwstał. To czas zakończenia postu. Okres wielkiego Postu  

to szansa na zmianę życia.”  

Kornelia Monka:  

„Wielkanoc – zmartwychwstał Pan Jezus, trzeciego dnia. Z Wielkanocą kojarzy mi się święcenie 

pokarmów.” 

Aniela Pecel:  

„Wielkanoc to święto. Przypomniałam sobie, że Jezus umarł, a potem zmartwychwstał.  

To był wielki cud.” 

Mieczysław Kozioł: 

 „Z Wielkanocą kojarzy mi się Wielki Czwartek – dzień kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię, 

Wielki Piątek – Pan Jezus umarł na krzyżu o godzinie 15-tej. Z Wielkanocą kojarzy mi się też Wielka 

Sobota – święcenie pokarmów i dzielenie się jajkiem z każdym.” 

Jola Tondus:  

„Z Wielkanocą kojarzy mi się święcenie pokarmów.” 

Michał Zesławski:  

„Rezurekcja to moje skojarzenie z Wielkanocą” 

Teresa Kukuczka:  

„W Wielkanoc oprócz święcenia pokarmów jest też śmigus dyngus.” 

Maria Wałach:  
„Z Wielkanocą kojarzy mi się śmigus – dyngus, ale z umiarem.” 

WIELKANOC 
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Zamek w Gniewie  
przygotował Boguś Kuźma 

Zamek zbudowany przez Zakon Krzyżacki po 1290 roku i rozbudowany  

w XIV i XV wieku. Od połowy XV wieku do 1772 był siedzibą polskich starostów. 

 

Budowa zamku trwała 40 lat. Obok zamku w Człuchowie i zamku w Gdańsku był 

to najpotężniejszy zamek Krzyżaków na lewym brzegu Wisły. Podczas wielkiej 

wojny zamek został zajęty w 1410 roku przez polskich rycerzy pod dowództwem 

kasztelana Pawła z Weszardowa, który odbudowywał go przez kilka miesięcy. 

W trakcie wojny trzynastoletniej pomiędzy Królestwem Polskim i Zakonem 

Krzyżackim w 1454 roku zamek został zdobyty przez okoliczne rycerstwo należące 

do Związku Pruskiego. Zamek w trakcie oblężenia częściowo spłonął, a jego 

komendantem został - z nominacji króla Kazimierza Jagiellończyka - rycerz Jan 

z Jani. Jednak jeszcze w tym samym roku odzyskali go Krzyżacy. Od lipca 

1463 roku był oblegany przez Piotra Dunina. Na odsiecz oblężonym ruszyli 

Krzyżacy, czego efektem była, wygrana dla Polski bitwa na Zalewie Wiślanym. 

 

Tekst przygotowany na podstawie informacji pochodzących z internetu. 

CIEKAWE MIEJSCA 
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Marabut afrykański
przygotował Boguś Kuźma 

Marabut żyje w Afryce. Zamieszkuje sawanny, łąki, mokradła, brzegi rzek i jezior. Bardzo często 

spotykany w okolicach wiosek rybackich i wysypisk śmieci. Ptak ten osiąga wielkość do 1,5 metra 

wysokości i 9 kilogramów wagi. Znany jest z jednej z największych na świecie rozpiętości 

skrzydeł; średnio 230 do 290 cm. Posiada charakterystyczną, nieopierzoną szyję i głowę. Podobnie 

jak u sępów jest to przystosowanie do padlinożerności. Skóra w tym miejscu jest różowa i posiada 

nieregularne ciemne plamy i plamki . Dziób długi, stożkowy, bardzo twardy i mocny. Na podgardlu 

występuje worek skórny w okresie charakterystycznych dźwięków. Upierzenie czarne na grzbiecie, 

białe od strony brzusznej. W jego diecie można spotkać żywe ryby, owady żaby, drobne gady, 

gryzonie i małe ptaki. Marabuty często gromadzą się w okolicach siedlisk ludzkich, gdzie wyjadają 

skrawki ryb i odpady wyrzucane przez ludzi. Marabut na wolności żyje do 20 lat, a w niewoli nawet 

30 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marabut afrykański należy do rodziny ptaków bocianowatych, której jest największym 

przedstawicielem. Marabuty są bardzo pożyteczne - sprzątają środowisko z padłych zwierząt, 

a także ludzkich śmieci. Tym samym zapobiegają też np. rozprzestrzenianiu się wielu chorób. 

 

Tekst przygotowany na podstawie informacji pochodzących z internetu. 

ZWIERZĘTA 
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                       Na łamach naszej gazetki znów... 
 

          Chusta Weroniki 
 

pisze Halina Świderska  
 

 

Moi mili czytelnicy - po przerwie zapraszam do śledzenia przygód Klaudii, 

Zuzanny, Aleksandra i Rufusa z Cyreny oraz innych przyjaciół Jezusa z Nazaretu. 

 
 

Rozdział XVII 
 

 

Klaudia poczuła ogromną radość widząc 

Aleksandra, a i jego czarne ogromne oczy 

błyszczały radością. Wodził oczyma po jej 

zgrabnej postaci. 

- Witaj Aleksandrze w naszym skromnym 

domu - odezwała się pierwsza Klaudia. 

Cieszę się, że Cię widzę. 

- Witaj dostojna Klaudio - moje serce 

przepełnia wielka radość że jestem z Tobą. 

Przybyłem tu na polecenie apostoła Pawła 

z Tarsu… Ach prawda,  przecież ty nic nie 

wiesz dostojna Klaudio o tym co działo się 

po śmierci Jezusa z Nazaretu 

w Jerozolimie i w całym Izraelu. 

- Aleksandrze proszę nie tytułuj mnie 

„dostojną”, jestem bowiem teraz ubogą 

zwolenniczką nauki Jezusa z Nazaretu. 

Zapomniałam już o swojej przeszłości. 

Chcę tylko żyć w zgodzie z nauką naszego 

Mistrza, ale proszę siadaj za stołem. Jesteś 

pewnie bardzo głodny i spragniony. 

Zakrzątneła się  i podała gościowi kubek 

owczego mleka i placki z miodem. 

Aleksander, który istotnie był bardzo 

głodny zaczął jeść i pić. Figiel i Migdał 

obszczekały go, a teraz intensywnie 

obwąchiwały gościa – gościa swych pań. 

I musiał się psom podobać jego zapach, bo 

po chwili legły spokojnie obok jego nóg na 

podłodze. Tylko Szary nadal rżał 

domagając się pieszczot i powitania od 

swojego dawnego pana. Aleksander na 

chwilę przerwał jedzenie i poszedł się 

z nim przywitać a osiołek rżał bardzo 

radośnie. Po chwili gość znów zasiadł za 

stołem.  

- Klaudio, tyle rzeczy stało się 

w Jerozolimie po waszej ucieczce, że nie 

wiem od czego zacząć moje opowiadanie. 

W tej chwili weszła do izby Zuzanna. 

Aleksander odezwał się do niej pierwszy 

- Witaj Zuzanno, Rufus bardzo za Tobą 

tęskni i przesyła ci pozdrowienia.  

Z NATCHNIENIA SERCA 
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Gdy Zuzanna to usłyszała twarz jej 

pojaśniała, a oczy błysnęły z radością, bo 

właśnie na taką wiadomość z Jerozolimy 

czekała najbardziej. 

- Witaj Aleksandrze w naszym domu, 

w domu w którym wychował się nasz 

Mistrz. Dzięki ci za dobre wiadomości, 

które mi przynosisz. Tu twarz Zuzanny 

pokryła się rumieńcem 

- Zuzanno później dokładnie zapytasz 

o Rufusa. Teraz musi ci wystarczyć to, że 

bardzo za Tobą tęskni i nadal jest 

kawalerem i marzy o ślubie z Tobą.  

- Teraz opowiadaj Aleksandrze co działo 

się w Jerozolimie po naszym wyjeździe – 

powiedziała Klaudia. 

- A więc po kolei – odezwał się 

Aleksander. Jeszcze tego samego dnia 

Piłat kazał aresztować Józefa z Arymatei, 

że to on pomógł Ci Klaudio w ucieczce 

z Jerozolimy. Podobno namiestnik 

rzymski szalał z rozpaczy. Szukał Cię 

Klaudio w całym mieście. Jego pretorianie 

plądrowali wszystkie domy 

- A co stało się Józefem z Arymatei? Nie 

wybaczę sobie, że przeze mnie dosięgnął 

go wyrok mojego męża - wtrąciła smutno 

Klaudia 

- Nie musisz sobie nic wybaczać Klaudio 

bo jeszcze tej nocy Jezus uczynił cud. 

Pojawił się w więzieniu u Józefa, 

przyprowadził mu żonę i syna, 

wyprowadził ich z miasta, gdzie 

przygotowane były konie i wszystko co 

potrzebne do dalszej drogi na długą 

podróż. Nasz Mistrz nakazał Józefowi, aby 

uciekł do Antiochii i tam osiedlił się 

kupując nowy pałac w tym mieście. 

Powiedział mu u kogo ma kupić i jak ten 

człowiek wygląda. Józef wszystko to 

wykonał i teraz mieszka szczęśliwie 

z żoną i synem w pięknej Antiochii.  

To trzecia wielka metropolia imperium 

rzymskiego. Jest poza władzą Piłata. 

Zatrzymują się tam coraz liczniejsi 

wyznawcy Jezusa z Nazaretu. Ja sam 

myślę się tam osiedlić. Będę prowadził 

handel naszymi winami. Tak chce mój 

ojciec - ciągnął Aleksander. Klaudii, gdy to 

usłyszała zrobiło się nagle bardzo smutno 

choć nie potrafiła powiedzieć dlaczego, 

uczuła jakby bolesne ukłucie nożem 

w serce. Uprzytomniła sobie bowiem, że 

gdy Aleksander zamieszka w dalekiej 

Antiochii straci z nim kontakt. Szybko 

jednak zapanowała nad swoim smutkiem 

i powiedziała 

- A więc Jezus mimo męki i śmierci na 

krzyżu żyje! Nasz Mistrz ukochany żyje! 

Aleksandrze stało się tak jak wiele razy 

nam mówił, a my wszyscy nie 

rozumieliśmy tego.  

- Istotnie Klaudio stało się tak jak mówisz, 

ale dopiero rankiem pierwszego dnia po 

szabacie  

- Aleksandrze teraz szybko opowiadaj 

nam jak to się stało - ponaglała Klaudia 

Aleksandra 

- Klaudio, Zuzanno było to tak: wczesnym 

rankiem pierwszego dnia po szabacie trzy 

nasze Marie poszły do grobu, który oddał 

Mistrzowi Józef z Arymatei i zastały tam 

Anioła – pięknego młodzieńca, który 

powiedział im, aby nie szukały Jezusa 

wśród umarłych, bo On własną mocą 

zmartwychwstał. Na dowód, że tak jest 

Anioł odsunął ogromny kamień z grobu 

naszego Mistrza, kobiety zobaczyły pusty 

grób. Acha! Musicie wiedzieć, że Piłat  
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na prośbę Kajfasza założył plomby na 

kamieniu. Maria Magdalena zobaczywszy, 

że w grobie nie ma ciała naszego Mistrza 

wpadła w rozpacz. Odłączyła się od kobiet 

i głośno płakała i wtedy ukazał jej się 

Jezus. Miał przebite ręce, nogi i bok. 

Magdalena w pierwszej chwili go nie 

poznała, myślała, że jest to ogrodnik. 

A Jezus zapytał ją czy Go poznaje. Ona 

poznała Go po głosie i z radością rzuciła 

mu się do nóg, chcąc całować Jego stopy. 

Ale On jej tego zabronił, mówiąc, że 

jeszcze nie był w Domu Swojego Ojca. 

Nakazał jej pójść do Jerozolimy do jego 

uczniów i przyjaciół i powiedzieć im, że 

On zdąża do Galilei, że tam chce się z nimi 

spotkać. Magdalena pełna radości 

pobiegła do Szymona, ale on usłyszawszy, 

że Mistrz żyje, nie uwierzył w to i uznał, 

że z rozpaczy doznała pomieszania 

zmysłów. Na początku nie wierzył w tą 

opowieść, dopiero gdy do Szymona 

przybyły inne kobiety i powiedziały mu 

o widzeniu Anioła, Szymon postanowił 

wybrać się do grobu i sprawdzić 

wszystko. A młody Jan, syn Zebedeusza 

pobiegł z nim.  

- Aleksandrze Twoja opowieść jest 

wspaniała. Napij się soku z pomarańczy 

i spożyj kilka fig i winogron, bo chyba 

w gardle ci zaschło. Klaudia podsunęła 

mu talerz z owocami i kubek soku 

pomarańczowego. Opowiadaj nam dalej 

co Szymon i Jan zobaczyli w grobowcu, bo 

ciekawość aż nas pali… 

- Prawda Zuzanno? 

- Tak jest, szybko mów nam Aleksandrze 

co dalej - dodała Zuzanna.  

Aleksander zjadł kilka winogron i fig, 

wychylił kubek soku pomarańczowego 

i ciągnął opowieść dalej  

- Szymon i Jan zobaczyli pusty grób 

i chusty okrywające twarz Jezusa, leżące 

starannie na jednym miejscu. Na całunie 

grobowym, którym było okryte ciało 

Jezusa była odbita cała jego postać. Obaj 

mówili, że po raz pierwszy zobaczyli takie 

odbicie postaci zmarłego na grobowym 

całunie. I widać było, że Szymon i Jan choć 

nie mówili tego zaczęli wierzyć, że Jezus 

naprawdę zmartwychwstał. Wieczorem 

tego samego dnia przyszli do nich dwaj 

nasi ludzie, Natan i Kleofas. Oni po 

śmierci Jezusa postanowili wrócić do 

swojej wsi do rodziców. Po drodze 

dołączył do nich dziwny człowiek, który 

mówił o słowach proroków dotyczących 

Mesjasza. Mówił im, że Jezus z Nazaretu 

jest tym Mesjaszem, że On miał przez 

cierpienia wejść do Swojej Chwały, bo tak 

chciał Bóg, Jego Ojciec. Ponieważ do wsi 

Emaus do której zmierzali było jeszcze 

daleko, postanowili po drodze zanocować 

u znajomych i zaprosili też znajomego 

poznanego po drodze, aby z nimi też 

zanocował. Podczas spożywania 

wieczerzy dziwny człowiek łamał chleb 

i rozdzielał im wino, a potem nagle 

zniknął. Natan i Kleofas wówczas poznali 

Jezusa po łamaniu chleba i szybko wrócili 

do Jerozolimy, aby powiedzieć o tym 

Szymonowi i innym uczniom Mistrza. To 

jeszcze jednak nie był koniec bardzo 

dziwnych zdarzeń tego dnia. Bowiem 

wieczorem gdy drzwi były zamknięte 

przed pretorianami Piłata, Jezus stanął 

nagle pośród nich, pokazał przebite ręce 

nogi i bok i dał im wówczas władze 

odpuszczania grzechów ludziom.  
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Wtedy wszyscy Go poznali i bardzo się 

cieszyli że ich ukochany Mistrz żyje. Jezus 

jadł z nimi chleb i pieczoną rybę. 

Zapowiedział im, że niebawem znów się 

im ukaże i zniknął nie wychodząc przez 

drzwi. Rzeczywiście ukazywał się swoim 

uczniom jeszcze wiele razy. Utworzył 

nowe zgromadzenie jak mówił - „Swój 

Kościół”, a Szymona mianował swoim 

następcą. Zmienił mu również imię na 

Piotr co znaczy po łacinie skała, opoka. 

W dniu Pięćdziesiątnicy jak zapowiadał 

zesłał na nich Ducha Świętego. Wówczas 

dziesięć dni wcześniej Jezus zebrał swoich 

uczniów, poszli na Górę Oliwną, gdzie 

nakazał im iść na cały świat, głosić jego 

naukę i chrzścić ludzi. Za wiarę w to, że 

ON jest zesłanym Synem Bożym i za wiarę 

w Jego naukę obiecywał zbawienie 

wieczne w Domu Jego Ojca. Potem własną 

mocą uniósł się w górę i wstąpił do nieba. 

Wszyscy byli bardzo wzruszeni i przejęci 

słowami Mistrza, choć martwili się, że 

Jego już nie będzie wśród nich. W ten 

dzień Pięćdziesiątnicy Szymon - Piotr 

nawrócił na naukę Jezusa około 3000 

tysięcy ludzi i ochrzcił ich. W ten sposób 

powstał Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół 

ten w Jerozolimie, a także w innych 

prowincjach imperium rzymskiego stale 

się rozrasta.  

Tu Aleksander który był bardzo znużony 

drogą zaczął ziewać. Widząc to Klaudia 

odezwała się.  

 

- Widzę Aleksandrze, że jesteś bardzo  

zmęczony. Może na dziś dosyć Twojej 

opowieści. Chodźmy pomodlić się przed 

szkatułką w której ukryty jest szal 

z odbiciem twarzy Jezusa z Nazaretu. 

Szkatułkę z najdroższą dla mnie i dla 

Zuzanny relikwią, umieściłyśmy w grocie 

w części domu Józefa, Maryi i Jezusa, 

w której kiedyś w czasie swojego 

dzieciństwa i młodości sypiał Jezus. Jest 

tam naszykowane dla Ciebie posłanie 

bardzo godne. Myślę, że będzie ci się 

dobrze spało Aleksandrze.   

- Chodźmy bowiem do groty na modlitwę, 

powiedział Aleksander, bardzo 

wzruszony tym, że na czas pobytu 

w Nazarecie będzie mieszkał w grocie 

Jezusa i spał na Jego posłaniu.  

We trójkę poszli do tej części domu, oddali 

pokłon tkaninie na której była odbita 

twarz Jezusa, uklękli i modlili się. Psalmy 

Dawida tym razem śpiewał Aleksander, 

swoim czystym, pięknym tenorem. Po 

modlitwie kobiety zostawiły swojego 

gościa w grocie i poleciły mu położyć się 

do snu na dawnym posłaniu Jezusa. 

Aleksander był ogromnie wzruszony 

i szczęśliwy; oto leży na posłaniu na 

którym przez wiele lat sypiał jego 

ukochany Mistrz… To mimo zmęczenia 

nie pozwalało mu zasnąć. Ale z czasem 

zmęczenie przemogło wzruszenie. 

I z groty rozległo się głośne chrapanie. 

 

   

 

Ciąg dalszy nastąpi. 

 

20
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Słowo z Biblii... do przemyślenia  
proponuje Małgosia Chominiec 
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WWiieellkkii  ppoocczzeett  ppaappiieeżżyy  (część 1) 

przygotował Mieczysław Kozioł  

Linus  

(64-76) – nakazywał kobietom, żeby w świątyni nakrywały głowy welonem, 

by ich fryzury  i ozdoby do włosów nie rozpraszały mężczyzn.  

Aleksander I  

(105-115) – wprowadził w Kościele wodę święconą oraz obowiązek 

zdejmowania nakryć głowy dla mężczyzn.  

Telesfor  

(125-136) – wprowadził odprawianie trzech mszy świętych w Boże 

Narodzenie,  40-dniowy post przed Wielkanocą, zwyczaj pasterki, a także, 

śpiewanie hymnu ,,Gloria’’. 

 Anicet  

(155-166) – zabronił duchownym noszenia długich włosów.   

 Soter  

(166-175) – ogłosił, że małżeństwo, jako sakrament, musi być 

pobłogosławione przez księdza. 

Wiktor I  

(189-199) – zdecydował, że w specjalnych przypadkach można chrzcić 

jakąkolwiek wodą.  

Kalikst I  

(217-222) – pozwolił na odpuszczanie grzechów ciężkich, np. cudzołóstwa, 

morderstwa – po wyrażeniu żalu za grzechy.  

Urban I  

(222-230) – wydał instrukcję, aby kler do mszy świętej używał kielicha 

i pateny ze złota lub srebra.   

Poncjan  

(230-235) – zapoczątkował śpiewanie psalmów i recytacje.  

Anteros  

(235-236) – nakazał, aby relikwie męczenników zbierać i przechowywać. 

CIEKAWOSTKI 
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Fabian  

(236-250) – nakazał spisywać czyny męczenników.    

Lucjusz I 

(253-254) – popierał łagodne praktyki pokuty. 

Feliks I  

(269-274) – usankcjonował zwyczaj odprawiania mszy św. na grobach 

męczenników  w rocznicę ich śmierci. 

Eutychian  

(275-283) – panuje pogląd, że to on ustalił, by święcić plony na polach. 

Anastazy I  

(399-401) – wystosował rozporządzenie nakazujące duchownym stać 

z pochyloną  głową podczas czytania Ewangelii. 

Zozym  

(417-418) – zabronił duchownym odwiedzać gospody. 

Hilary 

(461-468) – zakazał biskupom naznaczania następców. 

Gelazjusz I  

(492-496) – sformułował dogmat o grzechu pierworodnym.  

 Symmachus  

(498-514) – jego zarządzeniem do liturgii niedzielnej wprowadzono  

,,Gloria in excelsis”.  

Grzegorz I  

(590-604) – uporządkował melodie liturgiczne w tzw. chorał gregoriański. 

Wprowadził do mszy ,,Ojcze nasz’’. 

Sabinian  

(604-606) – wprowadził do powszechnego użytku dzwony kościelne 

i upowszechnił używanie zegarów słonecznych.  

Bonifacy IV  

(608-615) – wprowadził obowiązkowe święcenia kapłańskie.  

 

Informacje pochodzą z Dziennika Polskiego 
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Volkswagen Garbus 

pisze Krzysztof Paleczny 

Volkswagen Garbus 

produkowany  w latach 
1938-2003 przez Niemców. 
Garbus był najdłużej 
i najliczniej produkowanym 
modelem samochodu 
w historii motoryzacji. 

Łącznie wyprodukowano 
21 529 464 egzemplarzy  
tego modelu.  
Część w Niemczech, a część 
w Brazylii. 

 

 

SAMOCHODY 
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pisze Boguś Kuźma 

Czytelnicy, tym razem chciałbym Wam opowiedzieć o filmie, który 
oglądałem i który mnie zainteresował i wzbudził wiele radości. Tytuł tego 
filmu to „Ogniem i mieczem”. 

Jest to polski film historyczny z 1999 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana, na 
podstawie powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem. Jest to 
ostatnia z trzech części trylogii Sienkiewicza przeniesiona na ekran przez 
Jerzego Hoffmana po Potopie i Panu Wołodyjowskim. W filmie tym Jan 
Skrzetuski, poseł księcia Wiśniowieckiego, wraca z misji na Krymie. 
W drodze ratuje życie kozackiemu pułkownikowi Bohdanowi 
Chmielnickiemu. Podczas postoju w karczmie zaprzyjaźnia się z dwoma 
szlachcicami Zagłobą i Podbipiętą. W dalszą drogę wyruszają razem. Ważną 
postacią w filmie jest Bohun. Film ten zawiera wiele ciekawych wątków, 
przygód w/w bohaterów. Zapraszam do obejrzenia filmu. 

 

 

Tekst przygotowany na podstawie informacji pochodzących z internetu. 

KĄCIK FILMOWY 
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"Ciekawe dlaczego wielbłądy mają garby... " 

proponuje Kornelia Monka 

„Ciekawe dlaczego wielbłądy mają garby i inne 
pytania na temat zwierząt”-  to książka, którą 
wypożyczyłam z biblioteki. Jej autorką jest Anita 
Ganeri. Z książki tej dowiedziałam się, że 
wieloryb nie jest rybą tylko ssakiem i może ważyć 
tyle co 150 samochodów. Można też w niej 
znaleźć ciekawostki o żabach, krokodylach, 
małpach, królikach i zającach. Przeczytałam też  
w niej o tym, że niektóre zwierzęta mają szkielet 
we wnętrzu ciała, a niektóre na zewnątrz. 
W książce tej też jest mowa o tym dlaczego zebry 
są w paski, a pantery w cętki, a także piszą w niej 
wiele innych ciekawych rzeczy np. o garbie 
wielbłąda oraz o trąbie słonia. Zachęcam do 
przeczytania tej książki. 

__________________________________________________________________________ 

Łamańce językowe 

Uśmiechnij się i… poćwicz wymowę 
propozycja Mieczysława Kozła  

 Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, strząsa skrzydła z dżdżu.  

I  trzmiel w puszczy tuż przy Pszczynie straszny wszczyna szum.  

Mąż gżegżółki w chaszczach trzeszczy, w krzakach drzemie kszyk,  

a  w Trzemesznie straszy jeszcze wytrzeszcz oczu strzyg. 

 Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek,  

przy  czym przykrył  koczek toczkiem, lecz część koczków  wyszła  boczkiem. 

 Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu, czy trzy części trzciny? 

 Dżdżystą porą dżentelmen w dżokejce ujrzał dżdżownicę. 

 Matka  tka  i  tatko tka, a  tkaczka  czka  i  też  tam  tka. 

 Na peronie w Poroninie pchła pląsała po pianinie. Przytupnęła, podskoczyła  

i  pianino  przewróciła. 

 Spadł  bąk  na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł. 

WARTO CZYTAĆ... 

26 
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Moda na wiosnę 2020 

 

przygotowała Aleksandra Wieczorek  

Na wiosnę 2020 projektanci mody proponują nam ubrania 
z materiałów w grochy – małe i duże, z materiałów w kolorowe 
kratki, tropikalne wzory. Modne mają być także hiszpańskie 
falbany.  

 

 

 

Styl safari czyli spodnie, trencze i koszule w kolorze piaskowym 
i khaki to także propozycja kreatorów mody na tegoroczną wiosnę.  

Odcienie karmelu, beżu, różu, a także kolor łososiowy, będą 
królować w modzie w zbliżającym się sezonie. 

 

MODA 
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Park Narodowy Gór Stołowych 

pisze Marek Chmielewski  

Park ten został utworzony 16 września 1993 roku. Park jest położony na terenie Sudetów 
Środkowych, na północnym zachodzie ziemi kłodzkiej, przy granicy polsko‐czeskiej.  
Park Narodowy Gór Stołowych zajmuje ogółem powierzchnię 6347,71 ha. W tym parku 
występują tereny leśne, łąkowe, torfowiska. W parku Gór Stołowych występują  
m.in. takie gatunki roślin jak skalnica zwodnicza, arnika górska, lilia bulwkowata, 
śnieżyca wiosenna, ciemiężyca zielona, liczydło górskie. Na terenie Parku Narodowego 
żyje m.in. jeleń, dzik, sarna, lis, wiewiórka (czarnej i rudej odmiany) oraz drobne 
gryzonie. 
 

 
Do Parku Gór Stołowych można dojechać pociągiem, autobusem oraz samochodem. 
W pobliżu parku są parkingi. Po terenie parku można spacerować oraz jeździć na 
rowerze, a zimą na nartach. Dla pieszych i rowerzystów w parku są trasy liczące 100 km, 
a dla narciarzy są trasy liczące 30 km. Na terenie parku jego pracownicy prowadzą 
działalność edukacyjną – czyli uczą innych o parku, opowiadają o nim i rozwijają miłość 
do parku. 

 

Tekst przygotowany na podstawie informacji pochodzących z internetu. 

POLSKIE PARKI NARODOWE 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety_%C5%9Arodkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety_%C5%9Arodkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_k%C5%82odzka
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przemyślenia Marka Chmielewskiego 

Od czasu kiedy zamieszkałem tu w domu w Zatorze, zacząłem interesować się pracą 
służb ratunkowych. 
 

Pamiętam przyjazd strażaków oraz 
pogotowia  do naszego DPS-u. 
Przyglądałem się co robią strażacy, 
dodam, że przyjechali wtedy na 
ćwiczenia przeciwpożarowe do nas. 
Wtedy zacząłem sobie zdawać 
sprawę, że są to ludzie, którzy 
często poświęcają się dla innych 
np. strażacy gasząc pożary - ratują 
ludzi z tego żywiołu, pomagają 
podczas wypadków drogowych 
i podczas powodzi. 

 

Lekarze, ratownicy, którzy pracują  
w pogotowiu też są ważni – leczą  
i często także ratują życie na przykład 
w wypadkach i w różnych innych 
zagrażających ludzkiemu życiu 
sytuacjach. Pogotowie na przykład 
wiezie serce do przeszczepu dla 
drugiego człowieka. Ci ludzie też 
bardzo się poświęcają dla innych. 
 

 

 

Myślę też, że i policja jest potrzebna. 

Dba o to, by było mniej przestępców 

i abyśmy na co dzień mogli czuć się 

bezpiecznie. To też są ludzie, którzy 

narażają życie dla innych ludzi.  

Te zawody są bardzo ważne, mam 
do ludzi pełniących te zawody duży 
szacunek. 

 

ZAWODY... KTÓRE POMAGAJĄ 

  POGOTOWIE – 999, POLICJA – 997, STRAŻ – 998, ALARMOWY – 112 
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Bystrzyk ozdobny 

 
przygotował Michał Zesławski 

Wspólnie z kolegą Łukaszem przeglądaliśmy internet, celem poszukania informacji 
o rybach żyjących w akwarium.  Znaleźliśmy ciekawe wiadomości o rybce, która nazywa 
się bystrzyk ozdobny. Ja chciałbym Wam czytelnicy te informacje przedstawić. 

Bystrzyk ozdobny to ryba słodkowodna, hodowana bywa w akwarium. Ryby te są 
towarzyskie i mogą być hodowane wraz z innymi spokojnymi gatunkami.  Aby tą rybę 
móc hodować w akwarium temperatura wody powinna wynosić 22 - 28 stopnia Celsjusza, 
a minimalna długość akwarium to 80 cm. Woda w akwarium musi być dobrze natleniona 
oraz filtrowana. Trzeba pamiętać aby wodę w akwarium regularnie wymieniać. 

 

 
 

Bystrzyk ozdobny jest wszystkożerny. Jego pokarm to głownie  larwy owadów, naturalny 
pokarm mrożony oraz pokarm specjalistyczny w postaci tabletek, granulatu lub płatków.  

 

Tekst przygotowany na podstawie informacji pochodzących z internetu. 

MOJE ZAINTERESOWANIA AKWARYSTYCZNE 
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Prosta zupa pomidorowa z ryżem 

propozycja Gieni Leji 

 

 

 Składniki: 
 
 2 udka z kurczaka, 

 100g ryżu,  

 2 marchewki średnie, 

 1 duża pietruszka 

 1/3 średniego selera,  

 1 cebula,  

 2 listki laurowe,  

 3 kulki ziela angielskiego,  

 natka pietruszki,  

 1 łyżka śmietany 18%,  

 przecier pomidorowy wg uznania  

 sól, pieprz, maggi wg uznania 

 

 

 

 

Przygotowanie: 
 

Pokrojone na pół udka wkładamy do garnka i zalewamy zimną wodą. Gotujemy i zbieramy 

szumowiny dotąd aż przestaną wypływać. Zmniejszamy ogień i dodajemy sól, listki i ziele 

angielskie, umyte, pokrojone warzywa oraz cebulę pieczoną. Gotujemy na wolnym ogniu około 

30 minut. Następnie wrzucamy wypłukany ryż i posiekaną natkę pietruszki. Gotujemy do 

miękkości ryżu. Doprawiamy solą, pieprzem oraz maggi. Na koniec dodajemy przecier wg uznania, 

gotujemy aż sie rozpuści, dodajemy śmietanę wymieszaną z odrobiną wody. Całość niech chwilkę 

powrze i gotowe.  

KULINARIA 
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Zupa ogórkowa  

propozycja Teresy Kukuczki   

Składniki: 

Ogórki kiszone z sokiem – 500 ml, cebula – 1szt, ziemniaki – 500 g, marchewka – 1 szt, 

seler - 1 szt, pietruszka - 1 szt., świeży koperek - 1 pęczek, kwaśna śmietanka 18% - 150 ml, 

masło - 50 g, olej słonecznikowy, sól, pieprz, wywar warzywny lub woda – 1,5 l,   

cukier - 1 łyżka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie: 
 
Warzywa kroimy na drobną kostkę a ziemniaki na grubą. Cebule i ziemniaki podsmażyć 
w garnku na oleju z dodatkiem masła. Doprawić solą i pieprzem. Dodajemy do tego resztę 
pokrojonych warzyw a następnie zalewamy bulionem . Gotujemy całość aż warzywa będą 
miękkie. Następnie do zupy dodajemy starte ogórki wraz z sokiem i doprawiamy do 
smaku solą, pieprzem i cukrem. Zmniejszamy płomień. Śmietankę łączymy w miseczce 
z kilkoma łyżkami gorącej zupy i przelewamy do garnka, energicznie mieszając. 
Dodajemy posiekany koperek. Podajemy zupę na głębokich miseczkach, każdą porcje 
można ozdobić kilkoma gałązkami świeżego koperku. 
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Jajka faszerowane pastami 

propozycja Teresy Kukuczki  

Składniki na 8 porcji: 

8 jajek na twardo, 5 łyżek miękkiej fety, 7 łyżek majonezu, 4 łyżki gęstego jogurtu 
naturalnego, łyżka drobno posiekanej dymki, pól strąka czerwonej konserwowej papryki, 
2 łyżki musztardy miodowej, łyżka koncentratu pomidorowego, curry, mielona papryka, 
sól, pieprz. 

Do dekoracji: łyżka kawioru, pomidorki koktajlowe, paseczki papryki, cząstki cytryny, 
pieprz marynowany, świeże zioła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie: 

Jajka obierz ze skorupek i przekrój wzdłuż na pół. Wyjmij żółtka i utrzyj na pastę 
z majonezem. Gotową pastę podziel na pół. Jedną część pasty wymieszaj dokładnie 
z musztardą i sporą szczyptą curry. Do drugiej dodaj zmiksowaną konserwową paprykę, 
koncentrat pomidorowy oraz po szczypcie chili i mielonej papryki. Fetę utrzyj z jogurtem 
i wymieszaj z ziołami oraz posiekaną dymką. Pastami wypełnij przygotowane połówki 
białek. Udekoruj dowolnie kawiorem, krewetkami, paseczkami świeżej papryki, 
pomidorkami koktajlowymi, marynowanym pieprzem oraz cząstkami cytryny i świeżymi 
ziołami. 
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Zespół Redakcyjny: Kornelia Monka, Aniela Pecel, Jola Tondus, Ludwik Przała, 

Teresa Kukuczka, Michał Zesławski, Boguś Kuźma, Stasia Zborowska, Gienia Leja, 

Beata Kaczmarska, Małgosia Chominiec, Krzysztof  Paleczny, Aleksandra Wieczorek, 

Mieczysław Kozioł, Teofil Korzeniowski, Maria Wałach, Marek Chmielewski,  

Leszek Syguła, Łukasz Wydra, Agnieszka Neczek, Kasia Wiśniewska.  

 Skład: Marian Maj   Druk: Agnieszka Jargus  

 

 

Przeczytaj  i odpowiedz na poniższe pytania: 

1. Napisz 3 słowa, które kojarzą Ci się z wiosną 
2. Jak nazywa się najpopularniejszy kwiat z Holandii? 
3. Jaki ptak wraca z ciepłych krajów po zimie?   
4. Kotki na wierzbie to… 
5. Fioletowy zwiastun wiosny to … 
6. Jak nazwa się gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka? 
7. Wielkanocne kolorowe jajka to… 
8. Czy pierwszy wiosenny miesiąc wg. kalendarz to kwiecień? 
9. Kiedy dokładnie rozpoczyna się kalendarzowa wiosna? Podaj datę. 
10. Dokończ powiedzenie: "W marcu jak w… " 
11. Jakie kwiaty są na poniższych fotografiach?  W kolorze możesz  

je zobaczyć w elektronicznym wydaniu naszej gazetki. 
 

 
Odpowiedzi prosimy złożyć w gabinecie psychologicznym (p. 307) do dnia 
14.05.2020 roku. Spośród autorów prawidłowych rozwiązań wylosujemy  
3 nagrody główne oraz nagrody pocieszenia. 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

______________________________________________________________________________________ 

KONKURS WIOSENNY 
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