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Kwiecień 2020 
 

 Obchody Świąt Wielkiej Nocy  

 Msz Święta – codziennie  

 Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie   

 Adoracji Najświętszego Sakramentu – codziennie   

 Zajęcia indywidualne  – terapia zajęciowa  

 Spotkania indywidualne  z psychologiem  

 Rozmowy z opiekunami  

 Spacery po ogrodzie 
 

Maj 2020  
 

 Msza Święta-codziennie   

 Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie   

 Nabożeństwo Majowe – codziennie  

 Adoracji Najświętszego Sakramentu - codziennie 

 Zajęcia indywidualne  – terapia zajęciowa  

 Spotkania indywidualne  z psychologiem  

 Rozmowy z opiekunami  

 Spacery po ogrodzie 

 

Czerwiec 2020 
 

 Msza Święta - codziennie   

 Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie   

 Nabożeństwo Czerwcowe – codziennie  

 Adoracji Najświętszego Sakramentu - codziennie 

 Uroczyste obchody Bożego Ciała wraz z procesją do 4 ołtarzy na terenie 

naszego ogrodu 

 Grill na terenie ogrodu naszego ośrodka 

 Zajęcia indywidualne  – terapia zajęciowa  

 Spotkania indywidualne  z psychologiem  

 Rozmowy z opiekunami  

 Spacery po ogrodzie 
 

 

Informacje przygotował Zespół Redakcyjny 

 

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

kwietnia, maja i czerwca 
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Kochani Solenizanci 

kwietnia, maja i czerwca 

dla Was 

zdrowia, 

zdrowia. 

I jeszcze raz zdrowia!!! 

 

                          

        W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia przygotował 

Teofil Korzeniowski 

IMIENINY I URODZINY 
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Życie Naszego Domu w czasie pandemii 

    Pisze Kasia Wiśniewska 

 

Pandemia COVID 19, za którą odpowiedzialny jest 

koronawirus SARS-CoV-2, to nowe wyzwanie, z którym 

dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Sytuacja w której 

znaleźliśmy się wymusiła zmianę w codziennym 

funkcjonowaniu w obrębie naszego Domu. Pomimo 

panujących okoliczności, rozprzestrzeniającej się 

epidemii, staramy się, aby życie w naszym Domu płynęło 

spokojnie. Funkcjonujemy zgodnie z wytycznymi 

Wojewody Małopolskiego oraz Ministerstwa Zdrowia. 

Organizujemy codzienność w naszym ośrodku tak, aby 

zminimalizować ryzyko wystąpienia zachorowań infekcyjnych, głównie zakażenia koronawirusem 

COVID-19, z jednoczesnym uwzględnieniem realizacji ważnych życiowo potrzeb naszych 

mieszkańców i  pacjentów. Personel naszego ośrodka zgodnie z  przyjętymi procedurami 

postępowania w sytuacji pandemii czuwa nad zdrowiem i życiem podopiecznych. Są rozmowy, 

indywidualnie realizowane aktywności terapeutyczne, jest i modlitwa. Próbujemy nadawać sens 

różnym nowym działaniom i temu co nas spotyka. Tłumaczymy co dzieje się wokół, dlaczego nie 

wychodzimy na spacery czy do sklepu, poza teren ośrodka, dlaczego wszelkie odwiedziny są 

wstrzymane, dlaczego wszelkie grupowe zajęcia są odwołane, dlaczego – tak ważny na co dzień 

uścisk dłoni, czy przytulenie – są teraz niewskazane. Codzienne wsparcie, bycie blisko choć inaczej 

niż zwykle, współprzeżywanie obaw dotyczących teraźniejszości i przyszłości, pomoc 

w zrozumieniu wprowadzanych zmian – pozwalają utrzymywać równowagę w tej nowej dla nas 

wszystkich rzeczywistości.  

________________________________________________________________________________ 

Nasi redaktorzy o czasach pandemii 

 

Pisze Ela Gzela: „Wirus przenosi się z człowieka na człowieka, przenosi się przez 

kichanie, kaszlenie, mówienie. Objawy to duszność, kaszel, gorączka. Rozumiem 

zatem sens noszenia maseczek, mycia rąk i nie wychodzenia z domu – bo można 

np. spotkać osobę, która jest chora – a nie wykazuje objawów. Bardzo mi w tym 

czasie dla mnie ciężkim brakuje rodziny, przyjaciół i ludzi, których spotykałam na 

co dzień przed epidemią. Jest mi z tym bardzo ciężko, ale mam obok ludzi –  

m.in. opiekunów, którzy pomagają mi przetrwać w tym ciężkim czasie. Ta pomoc 

to rozmowa ze mną, tłumaczenie mi. Dziękuję przede wszystkim księdzu Dyrektorowi, że tak 

szybko zareagował i dzięki temu na razie epidemia nas nie dotyczy. Opiekunowie przypominają 

ciągle o przestrzeganiu higieny osobistej – częstym myciu rąk i całego ciała, zmianie odzieży, 

WYDARZENIA 
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mierzeniu temperatury 3 razy dziennie, o nieprzytulaniu się, o niepodawaniu ręki na przywitanie  

i o zachowaniu odpowiedniej odległości i o tym, aby nie gromadzić się. Dużo w tym ciężkim dla 

mnie czasie pomogła mi modlitwa. Pomogła mi przetrwać. Nie mogę teraz robić to co bardzo lubię 

czyli wychodzić na spacer poza dom czy do pralni. Swobodniejsze poruszanie się jest teraz 

trudniejsze – bo ograniczone. Pierwszy raz od 25 lat jak tu jestem, spotkałam się z taką sytuacją. 

Bardzo dużo w  tym  trudnym dla mnie czasie pomaga mi  pani Danusia”. 

 
 

Pisze Marek Chmielewski: „O koronawirusie dowiaduję się z wiadomości. 

Dowiaduję się, że ludzie chorują, a nawet umierają. Jak słyszę te informacje to 

czuję niepokój i strach. Słyszę też to,- co trzeba robić, aby nie zachorować.  

M.in. trzeba myć ręce, nosić maseczkę i nie wychodzić do miasta. Moje życie jest 

teraz inne niż przed koronawirusem. Nie ma żadnych zajęć grupowych. Nie 

wychodzę teraz też do sklepu. Rozumiem po co to jest, ale jest mi z tym ciężko. 

Teraz czas wypełniam oglądaniem filmów, przeglądam książki od pani Kasi, mam 

zajęcia indywidualne z panią Danusią i panią Kasią. Brakuje mi  tych zajęć grupowych, które 

miałem wcześniej tj. zajęć teatralnych z panią Terenią i panią Danusią, zajęć grupowych z panią 

Kasią – psychologicznych, redakcyjnych, zajęć na terapii zajęciowej z panią Anią, no i nie ma też 

teraz rehabilitacji. Teraz jak nie ma tych zajęć to pomagam pani Danusi też w uporządkowaniu 

świetlicy po zajęciach indywidualnych. Lubię pomagać w takich porządkach. Nie wiadomo kiedy 

się skończy ta zaraza.  Chciałbym już, aby te zajęcia wróciły.” 

 

 

Pisze Kornelia Monka: „Podczas tej epidemii czuję się dobrze, lecz nie mogę się 

doczekać wychodzenia poza dom. Brakuje mi odwiedzin wolontariuszki Moniki  

i innych wolontariuszy, a także moich znajomych z Rybarzowic. Nie ma 

grupowych zajęć, są te indywidualne. Nie ma dyżurów na jadalni. Staram się 

wypełnić wolny czas pisaniem, czytaniem, rysowaniem, wyklejaniem. Na naszej 

świetlicy spotykam się z panią Danusią i wyklejam różne rzeczy np. drzewo. Moja 

opiekunka pani Renia pomaga mi przy czytaniu i pisaniu.” 

 

Pisze Małgosia Chominiec: „Moje życie w czasie epidemii wygląda normalnie. 

Tak czuję. Są jednak pewne zmiany. Nie można wychodzić na zakupy do sklepu, 

trzeba zamawiać to co potrzebujemy – telefonicznie. Tam gdzie się idzie – trzeba 

zakładać maseczki. Nie ma zajęć grupowych, są zajęcia indywidualne – terapii 

zajęciowej i zajęcia indywidualne z  psychologiem. Nie ma ćwiczeń na 

rehabilitacji ani odwiedzin, ale piszę listy i można dzwonić jak zawsze do innych. 

W ciągu dnia trzeba często myć ręce. Co ważne można spacerować po naszym 

ogrodzie. Nie można się ucałować np. na przywitanie, ani witać przez podanie ręki. Do kaplicy 

możemy iść, ale nie wszyscy razem. Posiłki też jadamy w dwóch grupach – siedzimy każdy przy 

osobnym stoliku”. 
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Fotorelacja... 

CCOO  RROOBBIIMMYY??  
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 Boże Ciało w Naszym Domu  
  Relacja Ludwika Przały  

 

W czwartek 11 czerwca obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała. Ze względu 

na trwającą w kraju epidemię, w tym roku po raz pierwszy obchody Bożego 

Ciała były w całości zorganizowane na terenie naszego Domu. Była piękna 

Msza Święta, piękne kazanie, a później procesja do czterech ołtarzy 

przygotowanych na terenie ogrodu. W obchodach Bożego Ciała brali udział 

mieszkańcy, pacjenci i personel ośrodka. W tym dniu była piękna pogoda. 
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Pisze Ola Wieczorek 

Wiele firm odzieżowych obecnie w czasie pandemii COVID-19 

zamiast szycia koszul i sukienek szyje  maseczki ochronne.  

Ze względu na zdrowie maseczki stały się w obecnej 

rzeczywistości swoistym hitem, czymś co musimy nosić często. 

Maseczki stały się nieodzownym elementem naszego wizerunku. 

Maseczki, które wybieramy są różne. Niektóre z materiału  

np. w kropki, paski, kwiatki, gładkie – wielokolorowe lub 

jednokolorowe. Te z materiału są do użytku wielokrotnego. 

Można, a nawet trzeba je prać, prasować. Dostępne dla nas są też 

maseczki – jednorazówki. Po ich użyciu wyrzucamy je do kosza. 

Maseczki nosimy po to by nie zarażać drugiej osoby (jeśli ktoś nie 

daj Boże byłby chory), albo też by nie zarazić się samemu. 

 

 

MODA 
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O komarach i kawie... 
               Przygotował Mieczysław Kozioł 

 

Nie daj się komarom – tylko jak to zrobić?  

Nie ma chyba nic gorszego niż bzyczący natręt krążący wieczorem 

koło ucha, gdy chcemy pójść spać. No i te ukąszenia… Jak zatem się 

bronić przed insektami? Oto kilka pomysłów, które są skuteczne i 

śmiało można je zastosować. Jeśli chodzi o ukąszenia, to warto 

zrazić komary. Wystarczy się posmarować olejkiem waniliowym. 

To je odstrasza. Inne sposoby? Oczywiście te najbardziej 

powszechne, czyli montowanie siatek w oknach, przez które latające 

potwory się nie przedostaną. Można też stosować chemiczne 

preparaty, które podłączamy do gniazdek. Ale są też metody 

naturalne. Warto choćby zaopatrzyć się w olejki eteryczne, których te owady nie znoszą. A co 

zrobić, gdy bestia już nas ukąsi? Kiedy ktoś zapomni posmarować się olejkiem i padnie ofiarą 

komara, to wtedy ukąszone miejsce smaruje się po prostu octem. Zawsze pomaga!    

Informacje zaczerpnięte z "Super Express" (6 lipca 2018) 

_______________________________________________________________________________________ 

Słów kilka o kawie...  

Pijemy za dużo kawy. Jest ona łatwo dostępna, wiele punktów 

sprzedaje ją także na wynos. Dawniej picie małej czarnej 

stanowiło ceremoniał, dziś wielu z nas potrafi wypić pięć, sześć 

kubków tego napoju, nie bardzo czując jego smak. Wykorzystują 

to producenci, którzy sprzedają nam coraz gorsze gatunki; bywa, 

że w gotowych mielonych kawach znajdują się dodatki 

niemające nic wspólnego z ziarnem drzewa kawowego. Kawa 

(jak każdy prażony produkt) bardzo obciąża żołądek, wątrobę 

i trzustkę. Najbardziej szkodliwa jest ta parzona w ekspresie przelewowym, nieco mniej szkodliwa 

jest z ekspresu ciśnieniowego, nieszkodliwa zaś jest wyłącznie kawa gotowana. Jeśli więc tylko 

możemy, zagotujmy kawę samą lub z dodatkami: z lukrecją - poprawi odporność, z cynamonem – 

rozgrzeje, ze szczyptą suszonego korzenia rabarbaru – nie obciąży wątroby, z imbirem poprawi 

trawienie. Na Wschodzie uważa się kawę  za energetyczny, wręcz magiczny napój, dlatego nigdy 

nie spożywajmy jej w pośpiechu; wypicie małej czarnej w wolnym czasie nie tylko nas zrelaksuje, 

ale doda energii do kolejnych, codziennych zadań.  

Informacje zaczerpnięte z magazynu "Moda na Zdrowie" (lipiec 2018) 

CIEKAWOSTKI 
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Święty Jan Paweł II i jego życie codzienne  

     we wspomnieniach abp. Mieczysława Mokrzyckiego 

                    Przygotował Mieczysław Kozioł 

 

"Nigdy nie miałem wątpliwości, że służę świętemu. Byłem drugim sekretarzem Jana 
Pawła II przez dziewięć ostatnich lat jego życia. Widziałem jego świętość z bliska. 
Widziałem, jak żył Bogiem. Jak zaczynał dzień, leżąc krzyżem na podłodze sypialni, i jak 
kończył Apelem Jasnogórskim. Modlił się za każdego, kogo spotkał. Przed spotkaniem 
i po spotkaniu. Kiedy ktoś z nas, domowników, miał jakąś troskę, powtarzał: będziemy się 
modlić. Modlitwa była treścią jego życia. I lekiem na każde zło." Tak w książce "Miejsce 
dla każdego" wspomina Świętego Jana Pawła II arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. 

 

Na kartkach książki – ,,Miejsce dla każdego’’ poznamy nowe oblicze naszego Wielkiego 

Rodaka. Papież Polak i nasze tradycje w Watykanie, świerki przywożone corocznie, ale 

również swojska kiełbasa i sianko pod obrus. Odnajdziemy też wiele ważnych słów, 

przesłań Ojca Świętego do każdego z nas. Papież w każdy piątek miał swój Wielki Piątek. 

W tym dniu odczuwał silne bóle głowy, czasami złe było ogólne samopoczucie.  

Co świadczyło o tym, że był to też dla niego czas jednoczenia swojej męki z Jego 

Ukochanym Jezusem. Jan Paweł II kochał drogi krzyżowe, lubił modlić się przed Jezusem 

Cierpiącym i Jego Matką. Pamiętam, że sam się wzruszyłem, kiedy mówił o więzi, jaka 

łączy matkę z dzieckiem.  

ŚWIĘTOŚĆ JANA PAWŁA II 
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I o tym, że to Matka Boża stojąca pod krzyżem, na którym umierał Jej Syn, była z Nim 

zjednoczona w tym cierpieniu, w tej miłości. I że Ona jedna – mimo, że cierpiała 

najbardziej spośród wszystkich – wiedziała, że to cierpienie ma sens.  

Jan Paweł II podczas pielgrzymki w Kalwarii Zebrzydowskiej, żegnając się z Matką Bożą 

Kalwaryjską, dwa razy powiedział: ,,Totus Tuus’’ i wymawiając ponownie swój  akt 

zawierzenia był bardzo wzruszony; jak wspomina abp Mokrzycki, wyglądało to jak 

pożegnanie. Duchowość Papieża była duchowością pasyjną. Każdego dnia stał on pod 

krzyżem i cierpiał wraz z Chrystusem, jak nauczyła go Matka Boża. „Cierpię bardzo 

razem z tym, którego kocham. Ale wiem, że to cierpienie ma sens, bo prowadzi do 

zbawienia”. Gdy sam był chory, tłumaczył innym chorym: Walka z chorobą jest słuszna. 

Ponieważ zdrowie jest darem Bożym. Lecz zarazem ważne jest, by umieć  odczytać plan 

Boga, kiedy cierpienie puka do drzwi naszego życia. Dla nas wierzących, kluczem do 

odczytania tej tajemnicy jest krzyż Chrystusa.  

Informacje pochodzą z dwumiesięcznika "Kotwica" (marzec-kwiecień 2015) 

 

 

 

               Bitwa pod Wiedniem 

         przypomina Boguś Kuźma 

 

 

Bitwa ta zwana jest inaczej 

Odsieczą Wiedeńską lub 

Wiktorią Wiedeńską. Bitwa 

stoczona 12 września 1683 

pod Wiedniem między 

wojskami polsko cesarskimi 

pod wodzą króla Jana III 

Sobieskiego, a wojskami 

Imperium Osmańskiego pod 

dowództwem wezyra Kara 

Mustafy.  

 

 

Bitwa była przełomowym wydarzeniem w wojnie- zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej 

pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy.  

 
Informacje  pochodzą z internetu. 

COŚ Z HISTORII 
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ANGLIA 
„Anglia jest krainą geograficzno-historyczną, która w przeszłości była samodzielnym 

księstwem, a obecnie jest częścią Wielkiej Brytanii. Jest to największa i najludniejsza 

część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W skład 

Zjednoczonego Królestwa oprócz Anglii wchodzi: Walia, Szkocja i Irlandia Północna. 

Anglię zamieszkuje 83% wszystkich mieszkańców wyspy, a jej powierzchnia zajmuje 2/3 

całkowitej powierzchni wyspy Wielkiej Brytanii. Anglia od zachodu graniczy z Walią, a od 

północy ze Szkocją. Ponadto kraj ten oblewany jest przez Morze Północne, Morze 

Irlandzkie, Ocean Atlantycki i Kanał La Manche. To kraj tradycji, monarchii, herbatki 

o piątej po południu, londyńskiego metra oraz wyjątkowej pogody”.   

Na terenie Anglii znajduje się wiele pięknych, zabytkowych zamków,  które  przedstawi 

Wam Boguś Kuźma… 

________________________________________________________________________________ 

 

przedstawia Boguś Kuźma 

  Wiadomości o zamkach pochodzą z internetu. 

 

Zamek w Windsorze  

Rezydencja królów angielskich od 1110 roku, 

położona w mieście Windsor. Zamek został 

zbudowany w latach 1070 – 1086 przez Wilhelma 

Zdobywcę. Następnie  był rozbudowany przez 

kolejnych władców. Edward III wniósł tu okrągłą 

wieżę. Razem z pałacem Bakingham w Londynie 

i pałacem w Edynburgu jest jedną z głównych 

oficjalnych rezydencji brytyjskich monarchów. 

Królowa Elżbieta II przyjmuje tu oficjalnych 

i prywatnych gości. Zamek ten jest największym 

zamieszkiwanym zamkiem na świecie. Ma 80 m. 

długości i 19 baszt. Powierzchnia jego podłóg 

wynosi około 45000 m. kw. W swoich wnętrzach 

mieści cenne zbiory malarstwa, rysunku 

i wyrobów rzemiosła artystycznego. W roku 1992 

część zamku niemal doszczętnie spłonęła.  

Dla zebrania funduszy potrzebnych do prac 

budowlanych, udostępniono do zwiedzania część 

tego zamku. Ponownie otwarto go 1997 roku. 

 

CIEKAWE MIEJSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 



„TO MY”    wiosna-lato 2020 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

14 

Zamek w Lincoln 
 

Zamek w mieście Lincoln w Anglii, 

powstały w XI wieku. Budowę rozpoczęto 

w 1068 roku. Początkowo drewniane 

zabudowania zastąpiono murowanymi. 

Zamek wielokrotnie gościł angielskich 

królów między in. Henryka II, Henryka 

VIII Tudor. W skład zamku wchodzą 

następujące zabudowania: wieża Clobb 

Hall, kaplica, wieża Lucy Tower, kwatery 

mieszkalne. W latach 2010 do 2015 

przeprowadzono na zamku gruntowne prace 

renowacyjne. 

 

Zamek Compton 

Średniowieczny zamek w Wielkiej Brytanii. Został wybudowany w latach 1340-1480 przez rodzinę 

Gilbertów, której własnością jest do dziś. Był wielokrotnie odbudowywany po wojnach 

z Francuzami, którzy atakowali Anglię. Z tego powodu wybudowano zamek zewnętrzny, mury 

okalające część mieszkalną i ogród. Przez kilkadziesiąt lat zamek stał opuszczony 

i wykorzystywany był przez okolicznych chłopów jako stodoła i chlew. Po ponownym zasiedleniu 

przez Gilbertów zamek został odrestaurowany. W zamku znajdują się: stara oryginalna kuchnia, 

kaplica i pokój wojenny, w którym zgromadzono wiele zabytkowych eksponatów. Zamkiem od 

1951 roku opiekuje się National Trust - organizacja charytatywna zajmująca się ochroną 

i konserwacją zabytków w Wielkiej Brytanii. Zamek jest wpisany na listę angielskiego dziedzictwa 

kulturowego. Na zamku były kręcone sceny z filmu „Rozważna i Romantyczna” 

wyprodukowanego w 1955 roku, za którego scenariusz aktorka Emma Tompson otrzymała Oskara. 
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O przesłaniu Matki Teresy z Kalkuty 

przypomina Mieczysław Kozioł 

 

Życie jest okazją, skorzystaj z niej. 

Życie jest pięknem, podziwiaj je. 

Życie jest rozkoszą, zakosztuj jej. 

Życie jest marzeniem, spełnij je. 

Życie jest wyzwaniem, staw mu czoło. 

Życie to obowiązek, spełnij go. 

Życie jest grą, prowadź ją. 

Życie jest skarbem, troszcz się o niego. 

Życie jest bogactwem, strzeż go. 

Życie jest miłością, raduj się nią. 

Życie to obietnica, wypełnij ją. 

Życie jest smutkiem, pokonaj go. 

Życie jest pieśnią, śpiewaj ją. 

Życie jest walką, podejmij ją. 

Życie jest tragedią, nabierz sił. 

Życie jest przygodą, nie cofaj się. 

Życie jest życiem, ocal je! 

Życie jest szansą, skorzystaj z niej. 

Życie jest zbyt cenne, nie niszcz go. 

____________________________________________________________________ 

O PRZYJAŹNI 

Przemyślenia Beaty Kaczmarskiej 

Przyjaźń kojarzy mi się z Małgosią, bo z nią się 

przyjaźnię. Przyjaciele pomagają sobie. Tak jak 

u nas. Np. Małgosia pomaga mi wiązać buty,  

a ja pocieszam ją jak jest smutna. Przyjaciel to 

dobry człowiek, to ten który umie się podzielić, 

to ktoś życzliwy. Z przyjacielem dobrze się 

spotkać. Przyjaciele lubią spędzać ze sobą czas 

np. wypić razem kawę, porozmawiać ze sobą, 

obejrzeć film w telewizji. Przyjaciele są ze sobą 

związani. Tak jak my z Małgosią. Jeśliby którejś 

zabrakło to byłoby smutno i tęskno. Przyjaźń jest w życiu potrzeba i ważna. W życiu potrzebujemy 

mieć kogoś bliskiego, na kogo można liczyć. Jeśli jest przyjaźnią to trwa przez całe życie. 

Z NATCHNIENIA SERCA... 
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Przemyślenia Kornelii Monka i Anieli Pecel 

 

Przyjaźń to według nas zaufanie. Przyjaciel to 

człowiek uprzejmy i życzliwy. To ktoś komu się 

ufa. My - Anielka i Kornelka znamy się już długo. 

Poznałyśmy się kilkanaście lat temu – jeszcze 

zanim zamieszkałyśmy razem.  

Pomagamy sobie, chodzimy razem na spacery. 

Wtedy jest fajnie jak jesteśmy razem. Wiele 

wydarzeń nas łączy. Ważne wydarzenie w naszym 

wspólnym życiu  to np. nasz  wyjazd z panią 

opiekunką Renią do Oświęcimia. Byłyśmy wtedy 

w kinie, na zakupach, także u fryzjera  

i w restauracji. Taki „babski nasz wyjazd”. 

Przyjaciel w życiu jest potrzebny bo wspiera.     

 

 

 

 

Wywiad  

z Anią Stolecką 
terapeutką zajęciową 

 

przeprowadziła Stasia Zborowska 

 

Stasia Zborowska: Pani Aniu jak to się stało, 

że wybrała Pani zawód terapeutki zajęciowej? 

Ania Stolecka: Można powiedzieć, że zawód 

„Terapeuty zajęciowego” wybrał mnie. Po szkole wiedziałam, iż moja praca będzie związana 

z drugim człowiekiem, jako dalszą naukę wybrałam pedagogikę resocjalizacyjną i pracowałam na 

świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci. Zaczynając pracę w tym domu jako opiekunka, zawsze 

ważny był dla mnie drugi człowiek, to aby miał się jak najlepiej na miarę możliwości. Przebieranie, 

SPOTKANIA 
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karmienie czy kąpanie są to rzeczy, które muszą być najpierw zaspokojone, bo bez nich człowiek 

nie będzie czuł się komfortowo, dla mnie jednak było to mało, chciałam dać ludziom coś więcej, 

aby oderwali swoje myśli od choroby czy niepełnosprawności, lub mogli porozmawiać, podzielić 

się swoimi radościami czy smutkami. W ten właśnie sposób, gdy zwolniło się miejsce na terapii 

zajęciowej, pani. Danusia zaproponowała mi pracę właśnie tam. 

Stasia Zborowska: Jak długo pracuje Pani w Domu Caritas w Zatorze? 

Ania Stolecka: W Domu Caritas w Zatorze pracuję od 2007 roku czyli 13 lat. Pracowałam jako 

opiekunka na ZOL-u i w DPS oraz jako terapeuta zajęciowy również, w obu miejscach. Pamiętam 

doskonale mój pierwszy dzień w pracy i sama nie mogę się nadziwić, że to już tyle lat tutaj jestem.  

Stasia Zborowska: Pani Aniu, co można robić z wełny lub papieru? 

Ania Stolecka: Z wełny lub papieru można zrobić bardzo wiele ciekawych rzeczy, a ograniczać nas 

może głównie nasza wyobraźnia. Wełna służy nie tylko do robienia na drutach, czy szydełkowania 

różnorakich części garderoby, jak swetry, czapki, szaliki itp. Używa się jej również do robienia 

innych rzeczy użytkowych, jak poszewki na poduszki, dywaniki, czy narzuty. Tworzy się z niej 

różnorakie ozdoby, które mogą posłużyć jako zabawki, prezenty lub ozdoby. W modzie jest teraz 

tzw. „wełna czesankowa”, którą na sucho lub na mokro można filcować i zrobić przeróżne 

elementy ubrań, ozdób czy biżuterii. Przy papierze mamy również spore pole do popisu zaczynając 

od tego, że na papierze możemy namalować bądź narysować to, co czujemy i jak widzimy 

otaczający nas świat, możemy pokolorować również obrazki według naszego uznania, bądź wzoru, 

ostatnio modne stały się tzw. „kolorowanki dla dorosłych”, gdzie kolorujemy małe elementy 

według własnego uznania. Origami jest starą, pochodzącą z Chin, sztuką składania papieru, która 

służy nie tylko do zrobienia ozdób, ale jest również wykorzystywana w inżynierii, czy technologii, 

jako tworzenie różnorakich modelów przestrzennych, które można zmieniać. Następną technikę, 

którą wykorzystujemy w czasie zajęć jest Quilling, czyli zwijanie małych, równo pociętych pasków 

papieru i przyklejanie na karton, bądź sklejanie ich ze sobą. Powstają z nich piękne ozdoby, obrazy 

bądź kartki okolicznościowe. Papier również można wycinać, wyklejać, bądź ozdabiać. Każdy 

może znaleźć sposób odpowiedni dla siebie. 

Stasia Zborowska: Pani Aniu w Polsce trwa epidemia. Jak przeżywa pani ten czas epidemii? 

Ania Stolecka: Czas epidemii jest trudnym dla mnie czasem, gdyż boję się aby się nie zarazić, aby 

nie zarazić innych, należy ograniczyć kontakty z innymi ludźmi, którzy są dla mnie ważni, 

ograniczyć wyjścia.  Przeszkadza mi chodzenie w masce, jednak mimo tych wszystkich ograniczeń 

jest to czas głębokiej refleksji nad sobą. Człowiek dostrzega ile miał rzeczy których tak naprawdę 

nie doceniał, bo wydawało się, że tak będzie zawsze. Zawsze będziemy się spotykać z bliskimi, 

podziwiać piękno przyrody, poruszać się swobodnie tam gdzie chcemy i jeszcze pół roku temu nie 

przypuszczałabym, że to może się zmienić. Czas pandemii uświadomił mi jeszcze bardziej, iż 

należy się cieszyć każdym dniem, bo wszyscy mamy wiele powodów do radości, trzeba tylko 

pomyśleć i dostrzec je, bo wcale nie są takie oczywiste, jak nam się wydaje. Koronawirus uczy nas, 

że trzeba dbać i doceniać relację z innymi ludźmi, szanować przyrodę i obyśmy zawsze o tym 

pamiętali, czego sama sobie i innym życzę.  

Stasia Zborowska: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. 
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„Papieski Kraków – Umiłowane miasto” 
 Proponuje Małgosia Chominiec 

 

Książka, którą chcę polecić nosi tytuł „Papieski Kraków – Umiłowane 

miasto”. Książkę napisał ks. Andrzej Zwoliński. W książce tej autor opisuje 

część życia Karola Wojtyły w Krakowie. Dowiadujemy się z niej  

m.in. o studiach, które podjął Karol Wojtyła, a studiował na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. W książce można znaleźć wiele innych ciekawych informacji 

z życia Wojtyły. Dowiadujemy się o różnych zainteresowaniach przyszłego 

papieża - o tym że był aktorem, poetą i robotnikiem. Jest  mowa też o jego 

drodze duchowej – tj. o tym, że został klerykiem, księdzem, a potem 

biskupem i arcybiskupem. Polecam Wam tę książkę – drodzy czytelnicy 

naszej gazetki. 

________________________________________________________________________________ 

MYŚLI...  

              proponują przeczytać:  

              Małgosia Chominiec i Marek Chmielewski 

 

 

WARTO CZYTAĆ... 
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   WIERSZE... 
 znalezione i proponowane przez Małgosię Chominiec 

 

„Radość i Nadzieja” – wiersz napisany przez Zofię Paliwodę 

To są dwa podobne do siebie słowa  

Radość płynie z serca, a nadzieja napełnia serce 

Radość to wielka rzecz taka,  

Że nic jej nie zastąpi, żadne bogactwo na ziemi  

Bo bogaci są też smutni  

Radość i nadzieja napełniają nasze serca smutne 

Radość i nadzieja rodzi się z dobroci   

Lecz życie szybko mija, a wtedy człowiek  

Zapomina o dobroci, woli być diabłem, potworem  

Aniżeli dobrym człowiekiem!!!  

Jedno jest prawdą  

Jasne jak słońce na niebie  

Że Bóg nam daje rozkosz  

Miłość i życie bez końca… 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Z notatek  Hanny Chrzanowskiej: 

Wiersz z powieści 

"Krzyż na piaskach" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wiem ile, mój Boże  

Gotujesz mi jeszcze czasu 

Może nie pójdę do lasu,  

Do lasu sosnowego. 

  

Może mnie nie dobiegną  

Podniebne dzwonki skowrończe? 

Modlitwy tej nie skończę, 

Na ziemi nie ujrzę słońca,  

Bo dzisiejszy deszcz może  

Nie będzie miał dla mnie końca?  

 

A może mi jeszcze gotujesz  

Lat długie, długie szeregi, 

Aż włosy moje osnuje  

Biel jako pierwsze śniegi? 
 

Modlitwa Twego Syna  

„Niech wola Twoja się stanie” 

Nie gardź, że we mnie, Panie  

Cichą się prośbą nagina: 

 

Niech ręka śmierci nie zatrze  

Ostrości mego spojrzenia, 

Niech z radością patrzę  

W grające Twoje przestrzenie! 

 

Niech umierając nie płaczę  

Bólem ludzkim zgarbiona, 

Że nigdy już nie zobaczę  

Jak ruń się śmieje zielona! 

 

Pochwalon bądź na Twej tęczy  

I pośród woni łubinu -  

Wielkością Twoją dźwięczy,  

Chór ptaków i Serafinów! 
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          Recenzje filmów  

                przygotował Boguś Kuźma 

 

KORONA KRÓLÓW 

Korona Królów- polski serial telewizyjny emitowany na antenie TVP 1  

od 1 stycznia 2018 roku,  opowiadający o monarchii w Polsce pod 

panowaniem kolejno: ostatnich Piastów, Andegawenów i pierwszych 

Jagiellonów w XIV wieku. Serial ma 3 sezony. Pierwszy przedstawia 

wydarzenia z lat 1325-1339 ukazując ostatnie lata panowania króla 

Władysława Łokietka i początki rządów Kazimierza Wielkiego. Drugi 

sezon obejmuje wydarzenia z lat 1342-1370 i skupia się na trzech 

głównych wątkach ukazujących dwory: wawelski, wyszehradzki 

i świdnicki. Sezon trzeci opowiada o panowaniu Andegawenów 

w Polsce. Akcja filmu rozpoczyna się na przełomie 1376 i 1377 roku za 

panowania Ludwika Węgierskiego. Polecam ten serial gdyż jest on 

ciekawy. Porusza tematy związane z historią Polski. Jeśli chcesz więcej 

dowiedzieć się na temat polskich królów koniecznie obejrzyj.  

 
 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

"Ania z Zielonego Wzgórza" to powieść autorstwa 

kanadyjskiej pisarki Lucy Montgomery przeniesiona na 

ekran. Akcja dzieje się w Kanadzie, na Wyspie Księcia 

Edwarda. Fabuła rozgrywa się w latach 70 i na 

początku lat 80 XIX wieku. Główną bohaterką jest 

Anna Shirley obdarzona bujną wyobraźnią i szalenie 

gadatliwa 11 – letnia rudowłosa dziewczynka 

z sierocińca, która zostaje przygarnięta przez 

mieszkające na Zielonym Wzgórzu niezamężne 

rodzeństwo Cuthbertów – Mateusza i Marylę. 

Cuthbertowie zamierzali zaadoptować chłopca, by 

mógł pomagać Mateuszowi w gospodarstwie, ale na 

skutek pomyłki zamiast chłopca zostaje wysłana do 

nich dziewczynka. Akcja filmu toczy się przez 

pierwsze 5 lat pobytu Ani w Avonlea i przedstawia 

różne przygody dziewczynki. W roli Ani wystąpiła 

Megan Follos W roli Maryli - Kollen Deuhurst,  

a w roli Mateusza Richard Farnoluorth. Zachęcam do 

obejrzenia filmu. To duża przyjemność. 

KĄCIK FILMOWY 
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      O Hondzie i Wartburgu 

Przygotował Krzysztof Paleczny 

 

Honda  
Honda to japońska fabryka motoryzacyjna produkujące samochody, motocykle, 

skutery, samoloty, silniki, oraz różnego rodzaju maszyny. Największy na świecie 
producent silników. Fabryka produkuje bardzo ładne samochody min. Hondę 
Accord, Hondę  Civic. 

 

 
 

Od redakcji: Maszyny produkowane przez Hondę znajdują zastosowanie 
w ogrodnictwie, przemyśle oraz żegludze morskiej. Są to m.in. urządzenia do 

pielęgnacji zieleni, roboty koszące, ciągniki, odśnieżarki, generatory prądu, 
motopompy, lekkie maszyny budowlane oraz różnego rodzaju silniki stosowane 
m.in. w łodziach motorowych. 

SAMOCHODY 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Motocykl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skuter
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agregat_pr%C4%85dotw%C3%B3rczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Motopompa
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Wartburg 
 
Wartburg  – samochody osobowe i dostawcze produkowane w latach 1955–1991 przez 
fabrykę w dawnej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Auta te były w wersji kombi, 
sedan, kabriolet. Moim zdaniem to bardzo ładny samochód. Kiedyś jechałem tym 
samochodem. 

 
Od redakcji: „Początki firmy sięgają końcówki XIX wieku, kiedy to w niemieckiej 

miejscowości Eisenach firma Automobilwerk Eisenach zaczęła produkować model 

Wartburgwagen. Nazwa samochodów pochodzi od nazwy zamku Wartburg, który 

znajduje się niedaleko fabryki. Z czasem w Eisenach składano w całość coraz większe 

modele tej niemieckiej marki, a ze względu na zawieruchę drugiej wojny światowej 

fabryka produkowała również silniki dla Luftwaffe. Wytwarzała tam również motocykle 

i rowery. Kolejne lata przyniosły terytorialną dezintegrację Niemiec, w wyniku czego 

fabryka w Eisenach znalazła się pod kontrolą Związku Radzieckiego. To sprawiło, że 

produkowane były w niej modele EMW (sowieckie kopie BMW, nawet znaczek miały 

podobny, tyle tylko, że czerwony), samochody IFA (IFA to motoryzacyjny konglomerat 

wielu marek produkujący wszystko, począwszy od rowerów, na ciężarówkach 

skończywszy, niczym koncern Volkswagena obecnie), a obecnie powstają tam modele 

Opla. Co najważniejsze jednak, w Eisenach produkowane były Wartburgi”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecka_Republika_Demokratyczna
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Nasz ogród  

w obiektywie Bogusia Kuźmy 
 

 

TWÓRCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW 
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   Zainteresowania  akwarystyczne 
      pisze Michał Zesławski 

 

 

Brzanka sumatrzańska 

Ryba ta jest jedną z najbardziej popularnych rybek hodowlanych w polskich akwariach. Samce tego 

gatunku są mniejsze i bardziej smukłe od samic. Brzanki sumatrzańskie najlepiej jest hodować 

w przeznaczonym wyłącznie dla nich akwarium ponieważ mogą odgryzać płetwy innym rybkom. 

Jest to ryba stosunkowo łatwa w hodowli. Rybka ta należy do rodziny karpiowatych. Występuje 

w środowisku naturalnym na Sumatrze, w Indonezji, czy na Borneo. Jej długość to od 6,5 do 7 cm. 

 

 

Aby tą rybkę móc hodować w akwarium należy spełnić poniższe warunki: 

 temperatura wody 23 C
o
 do 26 C

o
 

 woda miękka i kwaśna 

 przestrzeń do pływania  

 częsta w małych ilościach podmiana wody 

 silne oświetlenie  

 gęsto obsadzone roślinami akwarium  

NASZE ZAINTERESOWANIA 
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Bocja indochińska 

Gatunek ten pochodzi z południowo - wschodniej Azji. Charakteryzuje się wydłużoną sylwetką, 

ostro zakończonym pyszczkiem oraz ma grubą  nasadę  ogona. Dodatkowo cała ryba pokryta jest 

czarnymi cętkami, które u niektórych osobników występują na całym ciele, a u innych tylko 

w okolicach głowy i na płetwach. Pysk tej rybki wyposażony jest w 4 pary wąsików. Poniżej oka 

rybka ta posiada ukryte pod skórą kolce, które wysuwa w sytuacji zagrożenia. Płetwa ogonowa tej 

ryby jest mocno wcięta, wszystkie płetwy mają czerwone końcówki, pokryte ciemnymi cętkami.  

 

 

 

Hodując ją w akwarium należy utrzymać ją w stadzie po kilka sztuk, ponieważ jest ruchliwa, 

szybka i potrafi być agresywna w stosunku do innych ryb w akwarium uniemożliwiając im 

pbieranie pokarmu i ogólnie zastraszając je. Poirytowana wydaje czasami dźwięki przypominające 

cmokanie. W akwarium należy utrzymywać temperaturę wody 22C
o
 - 26C

o
 oraz  regularnie 

podmieniać co tydzień 15-20 % wody. 

Bocja indochińska lubi jeść ślimaki. Oprócz tego jest wszystkożerna, zjada pokarm przeznaczony 

dla ryb w postaci tabletek, pałeczek i granulek. Chętnie przyjmuje też pokarm żywy i mrożony: 

larwy ochotki i komara.  

 
Informacje zaczerpnięte z internetu. 
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  pisze Łukasz Wydra 

 

 

Komputer to moje hobby. Komputer to taka 

maszyna do zbierania informacji i dla rozrywki. 

Służy też do nauki np. pisania. Do pisania 

używam programu Microsoft Word. Komputer 

jest też przeznaczony do zbierania informacji 

z internetu. Lubię też na komputerze słuchać 

muzyki.  

Teraz o tym co ja jeszcze często robię na 

komputerze. Lubię używać nowych programów;  

„Mistrz klawiatury” – to jest taki program do 

ćwiczenia obsługi klawiatury. Kolejny program to 

„Matematyka dla dzieci”. Ten program uczy dobrego liczenia. Znany jest mi też program "Paint" do 

rysowania od Microsoftu.  Znam też dwa inne programy do rysowania. Są to "Tux Paint" oraz 

"ArtRage 2 Free Edition". Ten ostatni pomaga graficznie rysować i malować. 

________________________________________________________________________________ 

 

     
               pisze Marek Chmielewski 

 

Flagi to symbole danego kraju ale czasem to także symbole miast lub organizacji np. sportowych. 

Flagi używane są też do komunikacji np. flagi wyścigowe w Formule 1 lub kapitulacyjne w czasie 

wojen. Flaga to płat materiału o różnych kolorach. Flaga może zawierać symbole. Flaga 

przymocowana jest do drzewca  lub może być wciągana na maszt.  Flaga naszego kraju – Polski ma 

dwa kolory – górny kolor to biały a dolny to czerwony. Za flagę Polski uważany jest także wariant 

z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa. 

 

Godło Polski zatem to orzeł 

biały w złotej koronie ze 

złotymi szponami i dziobem 

zwróconym w prawo. Od roku 

2004, 2 maja jest w Polsce 

obchodzony jako Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga
https://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Flagi_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Flagi_Rzeczypospolitej_Polskiej
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Informacje przygotował Boguś Kuźma 
  

na podstawie internetu oraz Encyklopedycznego Atlasu Zwierząt  
autorstwa Elżbiety Kiernickiej i Grzegorza Wójcika 

 

 

ŻUK LEŚNY 
Sympatyczny owad. Żuk leśny jak sama 

nazwa wskazuje zamieszkuje głównie lasy, 

a jego nazwa odnosi się do rycia dziur 

w ziemi ze względu na samice żuków, 

które wkładają tam swoje larwy. Te 

niewielkie stworzenia są w stanie utworzyć 

podziemne korytarze sięgające nawet do 

40 cm długości. Warto zaznaczyć, że żuki 

swoje wykopane tunele wypełniają głównie 

odchodami wszystkich zwierząt 

roślinożernych, dzięki czemu wpływa to 

pozytywnie na rozwój podłoża czyli gleby. 

Głównym narządem, którym posługuje się żuk leśny jest węch, a oczy spełniają rolę drugorzędną. 

 

NOSOROŻEC 

Nosorożec jest pod względem wielkości 

drugim po słoniu ssakiem na świecie. Ma 

doskonale rozwinięty słuch i węch, ale 

jego wzrok jest nie najlepszy. Chcąc 

uniknąć spotkania z nim wystarczy zrobić 

piętnaście kroków do tyłu i jeden w bok, 

a nosorożec przejdzie obok nawet nie 

zauważywszy, że ktoś stoi tak blisko. 

Współcześnie żyje 5 gatunków 

nosorożców: 3 w Azji i 2 w Afryce. 

Pierwszy róg nosorożca czarnego może 

mieć do 1,5 m. długości. Rogi są 

wytworem skóry, buduje je ta sama tkanka, co nasze paznokcie. Jeśli się złamią to odrastają bardzo 

wolno, nie więcej niż 5 cm na rok. Róg nosorożców afrykańskich jest bardzo poszukiwany . 

Dlatego wiele z tych zwierząt pada łupem bezwzględnych kłusowników. Skóra nosorożca tworzy 

2 fałdy i zwierzę wygląda tak, jakby było przyodziane w zbroje. 

ZWIERZĘTA 
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   Propozycje kulinarne...  
      Teresy Kukuczki i Joli Tondus 

 

Barszczyk wiejski 

 

Składniki: 

 1,5 kg buraków czerwonych 

 2 ząbki czosnku 

 4 łyżki cukru 

 2-3 łyżki octu 

 4 ziarna ziela angielskiego 

 1 duży liść laurowy 

 1 śmietana kwaśna 18% 

 sól 

 pieprz 

 2,5 litra wody 

 ewentualnie majeranek 

 

Dodatkowo: ziemniaki (dowolna ilość), skwarki z boczku lub kiełbasy przesmażone z cebulką, 

zielony koperek 

 

Sposób przygotowania: 

 
 

 Buraki obrać, umyć, pokroić w kawałki, zalać wodą, dodać  listek  ziela, czosnek, sól, cukier, 

gotować 20 min. 

 Po tym czasie, wlać ocet i gotować jeszcze 15 min. 

 Odstawić barszcz  na 1 godzinę, żeby nabrał kolorku i smaku. 

 Śmietanę rozrobić z barszczem i wlać do garnka, doprawić pieprzem. 

 Ugotować ziemniaki, utłuc, wyłożyć na talerz, posypać skwarkami i koperkiem, z boku wlać 

barszcz. 

KULINARIA 
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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, Kasia Wiśniewska.  

 Skład: Marian Maj   Druk: Agnieszka Jargus  

Ciasto z jagodami 

Składniki: 

 2 pełne szklanki mąki pszennej  

tortowej - typ. 450 

 2 płaskie łyżeczki proszku  

do pieczenia 

 1 łyżeczka sody 

 5 średnich jaj 

 1/3 szklanki cukru 

 1/4 szklanki oleju 

 pół szklanki ciepłego mleka 

 pełna szklanka jagód 

Dodatkowo: bułka tarta do obsypania formy, cukier puder do oprószenia ciasta 

Sposób przygotowania: 

 Jajka wyjmij z lodówki na godzinę przed szykowaniem ciasta.  

 Do małej miski przesiej mąkę oraz proszek do pieczenia i sodę.  

 Jajka umieść w dużej misce i ubijaj z cukrem na jasną i puszystą masę. Powinny wystarczyć 

2-3 minuty. Ciągle miksując dodaj również olej. Wlewaj go cienką strużką. Na chwilę 

odstaw mikser. Wlej mleko oraz wsyp mieszankę mączną. Całość miksuj chwilę na 

najniższych obrotach miksera lub wymieszaj ciasto łyżką. Zamieszaj dokładnie, ale nie za 

długo. Tylko do połączenia składników. 

 Świeże jagody przepłucz i osusz ręcznikiem papierowym. Jagody mrożone należy wcześniej 

rozmrozić naturalnie zostawiając je w misce na blacie kuchennym. Rozpuszczoną glazurę 

wymieszaną z odrobiną puszczonego przez owoce soku należy wylać. 

 Formę wysmaruj resztkami oleju i obsyp od środka bułką tartą. Ciasto przelej do formy.  

Na wierzch wyłóż jagody. Ciasto piecz około 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180C
o
  

(do suchego patyczka). Po wystudzeniu oprósz ciasto cukrem pudrem lub cukrem pudrem 

z dodatkiem wanilii. 

_____________________________________________________________________________ 
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