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Październik 2020 
 

 Msza Święta – codziennie 

 Różaniec – codziennie  

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 

Listopad 2020 
 

 Msza Święta – codzienne 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 

Grudzień 2020 
 

 Msza Święta – codziennie 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 Zajęcia terapeutyczne zgodnie z grafikiem prowadzone          

w reżimie sanitarnym 

 Niespodzianka mikołajkowa 

 Obchody Świąt Bożego Narodzenia 

 wigilia 

 pasterka 

 kolędowanie 

 Podsumowanie roku 2020 

 Powitanie Nowego Roku 2021 

 

 

Przygotował Zespół Redakcyjny  

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

października, listopada i grudnia 
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Kochani Solenizanci 
 

października, listopada i grudnia 
dla Was serdeczne życzenia 

Zdrowia 
Wielu wspaniałych chwil 
Uśmiechu i powodzenia 

Niech nie trapią Was żadne zmartwienia 
Niech spełnią się Wasze marzenia!!! 

 

 

 
 

 

           W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia przygotowała Kornelia Monka 

IMIENINY I URODZINY 
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Mikołajkowa niespodzianka  
                                                                            wspomina Beata Kaczmarska 

 

Z niecierpliwością czekaliśmy na Mikołaja. Zastanawialiśmy się czy w tym roku 

Mikołaj do nas przyjdzie. Mamy przecież epidemię i nadal nikt z zewnątrz nie może 

nas odwiedzać. 6 grudnia spotkaliśmy się na świetlicy i panie opiekunki przekazały 

nam miłą wiadomość, że Mikołaj zostawił dla nas prezenty. Były to duże paczki 

z pysznymi rzeczami. Super paczki. Te prezenty sprawiły nam dużo radości. 

Dziękujemy bardzo Mikołajowi. 
 

 

 
  

OKOŁOŚWIĄTECZNIE 
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Dekoracja stołu świątecznego  
                                                                            propozycja Aleksandry Wieczorek  

 

Wigilijny stół wg mnie ładnie wygląda w białych 

kolorach i właśnie taką aranżację stołu chciałabym 

zaproponować czytelnikom gazetki. Na świątecznym 

stole świetnie sprawdzi się biały obrus. Biały stół na 

Boże Narodzenie, to oprócz białego obrusu jeszcze 

zastawa stołowa - talerze, misy, patery. Do tego 

proponuję srebrne sztućce, które nieco ożywią biel 

zastawy. Na stole możemy też postawić wazon lub 

stroik z kwiatami – gwiazdy betlejemskie.  Piękną 

dekoracją może być również świeca w kolorze 

np. zielonym, czerwonym lub w kolorze sztućców, 

czyli srebrna. Ważnym elementem stołu świątecznego 

są też serwetki. Ja proponuję serwetki w kolorze 

białym.  

_____________________________________________________________ 

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE 
                                                                             przygotował Mieczysław Kozioł  

Magiczna moc jemioły 

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych tradycji 
świątecznych jest zwyczaj wieszania jemioły - nad 
świątecznym stołem,  okapem, bądź drzwiami, 
której przypisuje się cudowne właściwości. 
Zwyczaj ten narodził się w Anglii w XVII wieku, 
ale jego historia jest starsza niż chrześcijaństwo 
i sięga czasów pogańskich.  Już starożytni 
Celtowie uznawali jemiołę za niezwykłą roślinę. 
W zimie kiedy cała natura obumiera, ona 
pozostaje zielona, owocuje i nabiera złotawego 
połysku. Dlatego celtyccy druidzi uważali ją  za 
świętą. Ścinali ją złotymi sierpami i pilnowali, aby nigdy nie dotknęła ziemi. Wierzono, że 
jemioła miała moc leczenia ran, niepłodności i chorób nerwowych, a także chroniła od 
złego. Nie było to dalekie od prawdy - obecnie wyciąg z jemioły ma zastosowanie między 
innymi, w leczeniu nadciśnienia. Zwyczaj całowania się pod jemiołą, który ma wzmocnić 
miłość zakochanych i zapewnić im pomyślność, pojawił się jednak dopiero w XIX wieku. 
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Co kraj... to obyczaj 

 

To, co łączy wszystkich, to spotkanie 

z bliskimi przy wigilijnym stole. W Polsce 

kolację rozpoczyna zwyczaj dzielenia się 

opłatkiem, ale wbrew temu co może nam się 

wydawać, nie jest to wyłącznie nasza 

tradycja. Opłatkiem dzielą się także Czesi, 

Litwini, Białorusini, Ukraińcy, a także Włosi. 

W obrządku prawosławnym zamiast opłatka 

występuje zaś prosfora, czyli pszenny chleb, 

często w wigilię spożywany z miodem. To 

zresztą nie jedyny zwyczaj, który różni nas od 

naszych wschodnich sąsiadów. Jednym 

z najciekawszych jest święto Jordanu, które 

prawosławni obchodzą jako odpowiednik 

naszego Święta Trzech Króli. Na pamiątkę 

chrztu Chrystusa wierni zbierają się nad 

rzeką, wycinając w lodzie przerębel 

w kształcie krzyża. Wówczas święcona jest 

woda, w której wierni zanurzają się 

trzykrotnie, co ma przynieść zdrowie 

i błogosławieństwo. A jak wyglądają święta 

tam, gdzie nie ma choinek? W Indiach, gdzie 

żyje 25 mln. chrześcijan, zamiast choinki 

dekoruje się drzewko bananowe lub mango. 

W wielu krajach Ameryki Południowej, gdzie 

drzew iglastych także nie ma, w każdym 

domu stoi szopka. W Meksyku domy 

dekoruje się kwiatem świąt, czyli gwiazdą 

betlejemską. Ciekawy zamiennik choinki 

znajdziemy także w Gruzji. Tutaj królują 

cziczilaki, czyli niewielkich rozmiarów 

wykonane z drewna ozdoby, przypominające 

bardziej niewielki stóg siana. W Hiszpanii 

święta zaczyna się obchodzić już  22 grudnia. 

Tego dnia cały kraj żyje tradycyjną, 

odbywającą się od XIX wieku loterią (Loteria 

de Navidad),  w której można wygrać miliony 

euro! Jeszcze wcześniej bożonarodzeniowy 

duch udziela się mieszkańcom Ekwadoru, 

którzy wraz z adwentem rozpoczynają cały 

cykl wielobarwnych procesji, które 

symbolizują wędrówkę Świętej Rodziny do 

Betlejem, których zwieńczeniem jest Procesja 

Dzieciątka Podróżnika (NinoVjajero). Innym 

zaskakującym południowoamerykańskim 

zwyczajem jest niezwykła pasterka w Boliwii. 

Tutaj na wigilijną mszę przychodzi się 

z… kogutem, wierząc, że właśnie on, jako 

pierwsze zwierzę, obwieścił narodziny Jezusa. 

Za to w Meksyku Boże Narodzenie to 

prawdziwa fiesta,  a główną jej atrakcją są 

wielobarwne piniaty - czyli specjalnie 

przygotowane kule wypełnione słodyczami, 

które uczestnicy zabawy muszą strącić przy 

użyciu  kija.
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Pierwsza  szopka 

Święty Franciszek pragnął przybliżyć wiernym cud Bożego Narodzenia, fakt wielkiej miłości Boga, 

który Syna swego Jednorodzonego dał, aby wszyscy, którzy weń wierzą, nie zginęli, ale mieli życie 

wieczne. W 1223 roku  św. Franciszek przygotował pierwszą szopkę w Greccio, we Włoszech. 

W Wigilię Bożego Narodzenia w jaskini w lesie, przygotował żłóbek, na którym leżała figurka 

Jezusa, słomę i siano. Przyprowadził zwierzęta: owce, woła i osła. W takim otoczeniu, wśród rzeszy 

wiernych, którzy z zaciekawieniem przyszli do jaskini, o północy była sprawowana Najświętsza 

Ofiara, aby Boże Dziecię pod postaciami Chleba i Wina mogło przyjść tak samo, jak w stajence 

betlejemskiej.                          I 

 

Od redakcji: 

Grotę, w której święty Franciszek przygotował 

pierwszą stajenkę betlejmską, - dziś przebudowaną 

na kaplicę - zdobi przepiękny, świeżo odnowiony 

fresk obrazujący to wydarzenie. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Szopka  

Krakowska 

W Krakowie istnieje niezwykła tradycja budowania 

tzw. krakowskich szopek, zapoczątkowana jeszcze  

u schyłku XIX wieku przez murarzy z krakowskich 

przedmieść, którzy zimą, kiedy zamierał sezon 

murarski, szukali innych zajęć i źródeł zarobku.  

Od lat 30. XX wieku w pierwszy czwartek grudnia 

urządza się konkurs takich szopek. Patronuje mu 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Rankiem, 

zwykle w lekkiej mgiełce, uczestnicy konkursu 

przynoszą swoje dzieła pod pomnik Mickiewicza na 

Rynku. Koniecznie muszą się w nich znaleźć elementy 

zabytkowej architektury Krakowa. Szopki można 

również podziwiać na pokonkursowej wystawie 

szopek krakowskich w Muzeum Historycznym Miasta 

Krakowa. 

Informacje z książki „Małopolska -  tradycje i zwyczaje”  

oraz "Vademecum 2018" 
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SZOPKA 

w Kalwarii Zebrzydowskiej 
 

                         wspomina Teofil Korzeniowski 

 

 

Kilkanaście lat temu byłem w Sanktuarium w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Tam ojcowie Bernardyni od lat 

przygotowują szopkę na Boże Narodzenie. Jest to szopka 

ruchoma, duża, kolorowa. Warto ją obejrzeć. Poniżej 

kilka zdjęć tej szopki. Zobaczcie.  
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O opłatku słów kilka  

             przygotowała Teresa Kukuczka 

 
Opłatek to  bardzo cienki biały płatek chlebowy, 

przaśny (czyli niekwaszony i niesolony), 
wypiekany tylko z białej mąki  oraz wody, bez 
dodatku drożdży. Opłatkiem dzielimy się przy 

wigilijnym stole, składając sobie życzenia. 

Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania 

i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. 
Dzieląc się nim na początku wigilijnej kolacji 
wyrażamy  chęć  bycia  razem. 

 

________________________________________________________________________________ 

 
"Lulajże Jezuniu"  

kolęda, na którą zwróciła uwagę Aniela Pecel 

 

 
Moją ulubioną polską kolędą jest kolęda 
"Lulajże Jezuniu". Jest to spokojna i łagodna 
kolęda. Przypomina trochę kołysankę. 
Wzruszam się jak ją słyszę. Proponuję 
przypomnieć sobie tekst kolędy w całości.  
Jest bardzo ładny.  
 

 

Lulajże Jezuniu, moja Perełko 

Lulaj ulubione me Pieścidełko 

Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj 

A ty go matulu w płaczu utulaj 

 

Zamknijże znużone płaczem powieczki 

Utulże zemdlone łkaniem usteczki. 

Lulajże, Jezuniu... 

 

Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku 

Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku. 

Lulajże, Jezuniu... 
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Lulajże, Różyczko najozdobniejsza 

Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza. 

Lulajże, Jezuniu... 

 

Dam ja Jezusowi słodkich jagódek 

Pójdę z nim w Matuli serca ogródek. 

Lulajże, Jezuniu... 

 

Dam ja Jezusowi z chlebem masełka 

Włożę ja kukiełkę w jego jasełka. 

Lulajże, Jezuniu... 

 

Dam ja Ci słodkiego, Jezu, cukierka 

Rodzynków, migdałów z mego pudełka. 

Lulajże, Jezuniu... 

 

Cyt, cyt, cyt niech zaśnie małe Dzieciątko 

Oto już zasnęło niby kurczątko. 

Lulajże, Jezuniu... 

 

Cyt, cyt, cyt wszyscy się spać zabierajcie 

Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie. 

Lulajże, Jezuniu...  
 

 

 

Od redakcji: 
 

Kolęda "Lulajże, Jezuniu" najprawdopodobniej powstała w drugiej połowie XVII wieku, 

aczkolwiek dokładnej daty nie ustalono. Najstarsza wersja tekstu, która zachowała się do naszych 

czasów, pochodzi z 1705 roku. Jest przechowywana w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. 

Kolędę po raz pierwszy wydrukowano w lwowskiej oficynie Szlichtynów w roku 1767.  

Zapis nutowy ukazał się drukiem w 1843 roku w antologii ks. Michała Marcina Mioduszewskiego 

"Pastorałki i kolędy z melodyjami, czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po 

domach śpiewane, a przez X. M. M. M. zebrane". Ówczesna melodia utworu trochę różniła się od 

obecnej. Piękna kolęda inspirowała wielu artystów. Zachwycił się nią sam Fryderyk Chopin, który 

wykorzystał ją we fragmencie Scherzo h-moll op. 20. Kolęda pojawiła się również w twórczości 

Jacka Kaczmarskiego (utwór "Wigilia na Syberii") i u Lucjana Rydla w III akcie "Betlejem 

polskiego", gdzie "Lulajże Jezuniu" śpiewa chór anielski. 

Utwór "Lulajże, Jezuniu" jest uważany za jedną z najpiękniejszych polskich kolęd. Kolęda jest też 

kojarzona z polskością, a to dlatego, że ukochali ją sobie działacze niepodległościowi. Do jej 

melodii pisano teksty patriotyczne związane z bieżącymi wydarzeniami. Powstała między innymi 

pieśń legionowa do melodii "Lulajże Jezuniu". 

Informacje pochodzą z internetu 
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W klimacie świątecznym 
 

wywiad z panią Jadwigą Kazanecką 

opiekunką grupy II 
 

przeprowadziła Stasia Zborowska 
 

Stasia Zborowska: Pani Jadziu zbliżają się święta Bożego 

Narodzenia. Jak wyglądają w Pani rodzinie przedświąteczne 

przygotowania? 

Jadwiga Kazanecka: Każdy w mojej rodzinie bierze czynny 

udział w przygotowaniach przedświątecznych. Mąż kisi zakwas na 

żur i piecze chleb, synowa i syn lepią pierogi i uszka oraz pieką ciasta. Córka z zięciem 

przygotowują sałatki, a wnuki ubierają choinkę. 

Stasia Zborowska: Czym jest dla Pani Wigilia? 

Jadwiga Kazanecka: W Wigilię najważniejsze jest bycie razem, razem z Bogiem, rodziną. 

Najpiękniejsza chwila to symboliczne podzielenie się opłatkiem, pojednanie się z Bogiem i ludźmi. 

Stasia Zborowska: Jaka jest Pani ulubiona kolęda? 

Jadwiga Kazanecka: Ulubioną moją kolędą jest "Jezus malusieńki". 

Stasia Zborowska: Ulubiona świąteczna potrawa to... ? 

Jadwiga Kazanecka: Moją ulubioną potrawą świąteczną jest ryba "po grecku". 

Stasia Zborowska: Czego życzy Pani sobie i nam wszystkim na czas Nowego Roku? 

Jadwiga Kazanecka: Życzę wszystkim powrotu do normalności, do bliskości, do 

nieograniczonych kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. Radości Bożej w Waszych sercach, aby 

smutek Wasz zamienił się w radość, o której tak pięknie pisze w swoich książkach ks. Roman 

Rogowski. 

Stasia Zborowska: Dziękuję za wywiad. 

Od  redakcji: 

"Roman E. Rogowski (ur. 1936), profesor teologii, ksiądz katolicki. Znany polski teolog dogmatyk, autor 

wielu prac z zakresu teologii, duchowości oraz esejów teologiczno-literackich poświęconych mistyce gór. 

Wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Metropolitalnym 

Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od wielu lat publikuje w prasie lokalnej cykl 

cotygodniowych felietonów poświęconych zagadnieniom wiary w kontekście aktualnych wydarzeń. 

Prowadzi również własną niedzielną audycję o podobnym charakterze w Polskim Radio Wrocław.  

Jest członkiem Klubu Wysokogórskiego i Polskiego Klubu Górskiego, z pasją poświęca wolne chwile na 

wyprawy w góry Europy i innych kontynentów." 

SPOTKANIA 
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O archipelagach...  

                                                                               przygotował Marek Chmielewski 

Ostatnio zainteresowała mnie tematyka geograficzna, a konkretnie archipelagi. Archipelag to grupa 

wysp położonych blisko siebie najczęściej o wspólnym początku i podobnej budowie geologicznej. 

Na budowę geologiczną m.in. składa się wiek wysp i wzajemne położenie w skorupie ziemskiej.  

Ze względu na ułożenie wysp wyróżniamy roje wysp i łańcuchy wysp. Roje – to bezładnie 

rozmieszczone nieduże wyspy. Łańcuchy - to wyspy rozmieszczone rzędem – jedna obok drugiej. 

Archipelagi znajdują się na oceanach: Arktycznym, Atlantyckim, Indyjskim, Spokojnym, 

Południowym.  Dla przykładu na Oceanie Arktycznym znajduje się m.in. Archipelag Arktyczny, 

Nowa Ziemia, Wyspy Nowosyberyjskie. Na Oceanie Atlantyckim są m.in. Antyle, Azory, Bahamy.  

Z kolei na Oceanie Indyjskiem są Andamany, Archipelag Malajski, Komory i inne. Ocean 

Spokojny zawiera Aleuty, Archipelag Aleksandra, Archipelag Bismarcka i inne. Na Oceanie 

Południowym jest m.in. Archipelag Palmera, Orkady Południowe, Szetlandy Południowe.  

 

 

 

CIEKAWE MIEJSCA 
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Zamkowe odkrycia  

                                                                                                         pisze Boguś Kuźma 

Zamek w Villandry 

Zamek jest we Francji, w miejscowości 

Villandry. Na miejscu obecnego zamku 

stała starożytna forteca, która uległa 

zniszczeniu około XIV wieku. Nowy zamek 

został zbudowany w I połowie XV wieku. 

Przez  następne dwa wieki zamkiem 

władała rodzina Le Breton. Około wieku 

XVII, zamek został sprzedany markizowi 

de Castelane. W czasie trwania rewolucji 

francuskiej zamek został skonfiskowany, 

a następnie przejęty przez Józefa Bonaparte. 

W roku 1906 zamek zakupił doktor Joachim 

Carvello, który wydał ogromną fortunę na dzieła sztuki oraz inne obiekty dekoracyjne. Ogród przy 

zamku został ozdobiony licznymi żywopłotami, a także ogrodem zimowym . 

________________________________________________________________________________ 

Tower of London 

Budowla obronna i pałacowa monarchów 

Anglii. Wzniesiona została w 1078 roku dla 

Wilhelma Zdobywcy. Tower of London było 

więzieniem, z którego podobno nie było 

ucieczki ponieważ wejście było zaraz nad 

wodą. Podpływano łódkami i tam prowadzono 

więźniów do celi. W swej historii budynek był 

fortecą, więzieniem, pałacem, a nawet służył 

jako ZOO. W twierdzy są przechowywane 

obecnie liczne zbroje, klejnoty broń i insygnia 

koronacyjne ( królewski pierścień i jabłko oraz 

berło z krzyżem i największym na świecie 

brylantem). Twierdza Tower jest do dziś zamieszkana. Jej społeczność tworzą strażnicy Yemen 

Wardes wraz z rodzinami, naczelnik twierdzy, urzędnicy oraz kapelan i lekarz.  

Symbolem Tower of London są  kruki. Popularna legenda głosi, że do póki na wieżach Tower będą 

żyły kruki, tak długo trwać będzie imperium brytyjskie.  

Tower of London to popularna atrakcja turystyczna Londynu, położona nad północnym brzegiem 

Tamizy, otoczona kilkoma rzędami murów i dawnym korytem fosy, w którym obecnie rośnie trawa. 

Wysokość budowli sięga 30 m. a grubość murów wynosi 3,6 m. 
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Zakopane… znane i lubiane 
                                                                                    wspomina Małgosia Chominiec 

Basia moja kuzynka z Krakowa zaproponowała mojej rodzinie wyjazd do Zakapanego 
i zakwaterowanie w jej mieszkaniu. Był to pobyt dwutygodniowy. Po spakowaniu bagaży 
i lekarstw  Basia przyjechała po nas i dojechaliśmy pod blok w Zakopanem gdzie 
miałyśmy z mamą i kuzynką Magdą zamieszkać. Mieszkanie było wygodne. Pamiętam, że 
mieszkałam w pokoju z balkonem z którego było widać Giewont i inne szczyty Tatr. 
Niedaleko naszego miejsca zamieszkania były Krupówki - gdzie są sklepy liczne i ładny 
kościół. W pobliżu targ pod Gubałówką. Wyjechałyśmy też na Gubałówkę kolejką.  
Pamiętam, że byłyśmy w muzeum Jana Kasprowicza – pisarza oraz odwiedzałyśmy liczne 
zakopiańskie kościoły. Pamiątką z tego wyjazdu są zdjęcia które zostały u kuzynki 
Magdy. 

________________________________________________________________________________ 

Od redakcji:  

 

 
„Zakopane w początkach XX w. było bardzo modnym miejscem, przyciągającym - oprócz 
turystów kuracjuszy - działaczy politycznych i społecznych, malarzy, poetów, naukowców 
i lekarzy. Jan Kasprowicz bywał w Zakopanem wielokrotnie, a kiedy w roku 1923  kupił willę na 
Harendzie, osiadł tutaj na stałe ze swoją żoną Marią z domu Bunin. Willę często odwiedzały córki 
Kasprowicza z jego wcześniejszego małżeństwa z Jadwigą Gąsowską - Janina i Anna. Jan 
Kasprowicz znany jest przede wszystkim jako poeta, przedstawiciel Młodej Polski, autor takich 
wierszy jak "Krzak dzikiej róży" czy "Księga ubogich"; tłumacz znanych dzieł literatury 
europejskiej, autor dramatów i recenzji teatralnych. Był nie tylko znanym literatem i szanowanym 
profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, ale i wesołym towarzyszem wieczorów w zakopiańskich 
kawiarniach, gdzie bywał często ze swoimi przyjaciółmi - Stefanem Żeromskim i Leopoldem 
Staffem, Witkacym i wieloma innymi. Willa Kasprowicza na Harendzie - od 1950 roku jego 
muzeum - znajduje się w połowie drogi między Zakopanem a Poroninem. Wejście do niej 
prowadzi przez werandę, latem ozdabianą ulubionymi przez Kasprowicza nasturcjami, z której 
roztacza się wspaniały widok na góry. W 1920 roku dom wybudował Jan Fudala Kluś 
z przeznaczeniem pod pensjonat. Niedługo potem sprzedał go angielskiej malarce Winifrid 
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Cooper, a od niej dom odkupił Kasprowicz. Założenie willi opiera się na wzorach typowej chałupy 
góralskiej z sienią na osi wejścia (tu: jadalnia), "izbą czarną" po lewej (salonik) i "izbą białą" 
(sypialnia) po prawej stronie. Oprócz tych pomieszczeń dom mieści jeszcze gabinet, bibliotekę, 
kuchnie i użytkowe poddasze. W willi na Harendzie zwiedzać można jadalnię, salonik i sypialnię 
oraz  galerię obrazów malarza Władysława Jarockiego, zięcia Kasprowicza. Eksponowane w nich 
są pamiątki po poecie i jego rodzinie: meble, obrazy, książki, fotografie. Wnętrza mieszkalne 
pozostawiono w takim stanie jak przekazała je zmarła w 1968 roku Maria Kasprowiczowa. 
W salonie przyciągają uwagę portrety malowane pastelami przez Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. Jeden przedstawia Kasprowicza tuż przed śmiercią, a drugi jego żonę w 1937 roku. 
Są tutaj także dwa rzeźbiarskie przedstawienia poety: maska pośmiertna zdjęta w dniu śmierci 
przez góralskiego artystę Stanisława Gąsienicę Sobczaka - Jochyma oraz głowa wykonana jeszcze 
w XIX wieku przez Antoniego Popiela. Wyposażenie jadalni stanowią meble zaprojektowane 
przez Władysława Jarockiego, a wykonane we Lwowie. Na ścianach można zobaczyć góralskie 
malowanki na szkle, zbierane przez Jana Kasprowicza, oraz portrety jego żony. Muzeum na 
Harendzie prowadzone jest od lat przez Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. 
Obok willi, wśród drzew stoi granitowe mauzoleum wzniesione z inicjatywy Marii 
Kasprowiczowej. Poeta był pochowany początkowo na Starym Cmentarzu, a kiedy ukończono 
w 1933 roku budowę mauzoleum wg projektu Karola Stryjeńskiego przeniesiono tutaj jego prochy. 
W górnej  części, w kaplicy  spoczywa Maria Kasprowiczowa.” 
 

Informacje pochodzą z zasobów internetowych  Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. 

 

 

 

 

        Akwarystyka 

             pisze Michał Zesławski                           
 

Pielęgnica  pawiooka 

Pielęgnica pawiooka czyli ocznik, to ryba z rodziny 

pielęgnicowatych. Posiada dość wysokie, brązowe, 

albinotyczne lub czerwonawe ciało z wzorem 

pomarańczowo-czerwonym po bokach ciała oraz czarniawym okiem z obwódką w okolicach 

nasady ogona. Plamy występują także na płetwach. Płetwa ogonowa jest zaokrąglona, podobnie jak 

długa  płetwa  grzbietowa.  Pysk  jest  dość okazały. Wzór na ciele zależy od miejsca pochodzenia 

ryby oraz od jej wieku. Ryba ta pochodzi z Ameryki Południowej. Można ją spotkać w dorzeczu 

Amazonki. Dorasta do 30 - 35 cm długości ciała. Jest wszystkożerna. Samica składa zwykle od 

kilkuset do 2000 jaj. Wylęg początkowo pływa uczepiony rodzica. Narybek jest czarny z białymi 

plamkami lub różowy. Ze względu na rozmiar ryby, akwarium musi być również duże – 400 l. 

wyścielone korzeniami i kamieniami. Akwarium dobrze jest obsadzić twardymi roślinami. Należy 

zapewnić wydajną filtrację (najlepiej dwa filtry). Woda powinna być średnio-twarda. Wodę trzeba 

wymieniać co tydzień w ilości 20%. Temperatura wody powinna być 23-25 stopni C. W akwarium 

dla  tej  ryby  stosujemy  różny  pokarm. Mogą  to być  dżdżownice, filety  rybne,  larwy  mącznika,

chruścików, koniki polne, wołowe  serca. 

ZAINTERESOWANIA 
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O gołębiach 
                                                                                                           pisze Boguś Kuźma   

Mózgi gołębi są około 1000 razy 

mniejsze od mózgu ludzkiego. 

Gołąb wypuszczony z dala od swojego 

domu, wraca do gniazda dzięki 

umiejętności określania swojego 

położenia oraz wyznaczenia kierunku 

lotu.  

Najdroższy gołąb w Polsce osiągnął cenę 

50 000 euro.  

W Polsce fanów gołębi zrzesza polski 

związek Hodowców Gołębi Pocztowych. 

 

Informacje pochodzą z internetu 

________________________________________________________________________________ 

Śmiech  

w liczbach 
  zaprasza Mieczysław Kozioł  

 

Minuta śmiechu to tyle, co 45 minut 

relaksu przy ulubionej muzyce. 

Śmiech do łez to 20 spalonych kalorii. 

Radość z dobrego dowcipu jest warta 

3 minuty aerobiku. 

Podczas śmiechu krew dotlenia komórki 

nawet 5 razy szybciej. 

Śmiejąc się, nabieramy 3 razy więcej 

powietrza niż zazwyczaj. 

 

Informacje pochodzą ze "Świata Zdrowia" (marzec 2016) 

CIEKAWOSTKI 
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Północ – Południe 

                             pisze Boguś Kuźma 

 

"Północ – Południe" to amerykański 

mini serial telewizyjny zrealizowany na 

podstawie trylogii Północ - Południe 

Joana Jakesa. Dziewiętnastowieczna 

historia wieloletniej przyjaźni dwóch 

rodzin przemysłowców z amerykańskiej 

Północy i plantatorów z Południa, które 

po wybuchu w 1861 roku wojny 

domowej postawione zostają po 

przeciwnych stronach barykady. 

Wspólna praca na planie zakończyła się 

kilkoma małżeństwami grających tam 

aktorów. 

Wiadomości pochodzą z internetu 

 

 

                                                                                                        pisze Boguś Kuźma 

Sylwester Stallone, pełne imię i nazwisko – Michel Sylwester 

Gardenizio Stallone. Urodził się 6 lipca 1946 roku w Nowym 

Jorku. Jest to amerykański aktor, scenarzysta, reżyser, producent 

filmowy. Jedna z największych gwiazd kina światowego, 

międzynarodowa ikona Hollywood. Znany z ról boksera 

Rockiego Balboa oraz żołnierza Johna Rambo. Ten znany 

widzom aktor to bardzo barwna postać, człowiek o wielkim 

poczuciu humoru, pełen dystansu do siebie i uzdolniony w wielu 

dziedzinach. Można go podawać jako przykład prawdziwego 

amerykańskiego sukcesu. 

Na Sylwestra Stallone zwróciłem uwagę oglądając przygody 

Rockiego Balboa. To jak Stallone zagrał tą postać - bardzo mi się 

spodobało. 

Wiadomości pochodzą z internetu 

KĄCIK FILMOWY 

CIEKAWA POSTAĆ 
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Karl  May 

Powieściopisarz niemiecki. Urodził się 25 lutego 1842 roku, 

zmarł 30 marca 1912 roku. Znany jest głównie z powieści 

przygodowych o Dzikim Zachodzie. Jeden z najbardziej  

popularnych pisarzy w historii literatury niemieckiej.  

Karl May pochodził z ubogiej rodziny tkackiej. Do piątego 

roku życia był niewidomy, odzyskał wzrok dzięki operacji. 

Początkowo pracował jako nauczyciel, jednak ze względu na 

popełnione wykroczenia został zwolniony z pracy. Popadał 

w konflikty z prawem, kilka razy trafił do więzienia, głównie 

za drobne kradzieże. Właśnie w więzieniu odkrył swój talent 

pisarski. Po wyjściu na wolność (1874 rok) podjął pierwsze 

poważniejsze próby literackie. W roku 1875 przybył do 

Drezna i pracował jako redaktor. W roku 1877 został 

etatowym pisarzem. Najbardziej znaną powieścią z tego 

wczesnego okresu twórczości jest "Leśna Różyczka".  

 

Z postacią Old Shatterhanda z późniejszych jego książek, pisarz niemal całkowicie się utożsamiał. 

Jako bohater swoich powieści pozował do zdjęć i odpowiadał na listy, a na drzwiach swojego domu 

w Radebeul umieścił wizytówkę „ Karl May zwany Old Shatterhandem.”  

Wiadomości pochodzą z internetu 

 

 

                                                      

ABBA 

                             pisze Łukasz Wydra 
ABBA to muzyczny zespół szwedzki. Grają muzykę 

pop. Zespół został założony w 1972 roku. Jego skład 

to: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson 

oraz Anni-Frid Lyngstad. 

Jako fan tej muzyki, bardzo ją lubię i również polecam 

innym do posłuchania. ABBA ma bardzo fajne 

piosenki. Już od dłuższego czasu rozważam zakupienie 

płyty tego zespołu. Zespołu ABBA słucham już bardzo 

długo, od wielu lat. 

MUZYCZNIE 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agnetha_F%C3%A4ltskog
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Ulvaeus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benny_Andersson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anni-Frid_Lyngstad
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 Walka  

 z przeziębieniem   
            

        porady zebrał  Mieczysław Kozioł 

 

Oto co może być pomocne:  

Płukanie gardła mieszankami ziołowymi lub sodą – gardło należy płukać kilka 

razy dziennie; roztwory przygotowane z rumianku, nagietka lub szałwii mają 

działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne oraz przeciw grzybicze; szybko 

łagodzą najdotkliwszy ból i zmniejszają przekrwienie.   

Syrop z buraka – wydrążamy dziurę w dużym buraku wsypujemy do niej cukier. 

Gdy cukier przemieni się w gęsty syrop wypijamy po małej łyżce 3 razy dziennie. 

Receptura posiada działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne.  

Ciepłe okłady z liści kapusty – w kapuście zawarte są związki siarki oraz sól 

potasowa, które łagodzą stany zapalne. Liście kapusty należy zanurzyć w gorącej 

wodzie, następnie wyjąć, rozbić tłuczkiem, obłożyć nimi szyję i owinąć szalikiem, 

po czym pozostawić na około 20 minut. Wszelkiego rodzaju ciepłe okłady gardła 

z pewnością przyniosą ulgę w bólu. Można np. zagotować torebkę ryżu, lekko ją 

przestudzić, po czym przyłożyć do gardła, owinąć szalikiem i pozostawić do 

ostygnięcia.   

Herbatki ziołowe – w celu zmniejszenia gorączki choremu podajemy herbatki 

z czarnego bzu, lipy oraz malin. Można także dodać soku pomarańczowego, który 

również wykazuje działanie przeciwgorączkowe.  

Syrop z cebuli – cebulę drobno kroimy lub ścieramy na tarce, po czym zalewamy 

miodem i odstawiamy na około 24h. Można także dodać czosnek, jednak tak 

przygotowana mikstura ma bardzo nieprzyjemny smak. Zarówno cebula jak 

i czosnek odznaczają się działaniem przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym. 

Syrop wspomaga siły obronne organizmu do walki z infekcją, zmniejsza 

uporczywość kaszlu oraz osłabia ból gardła. Wypijać należy łyżkę syropu od 3 do 

5 razy na dobę. 

Podawanie dużej ilości napojów – osobie z gorączką powinno się podawać jak 

najwięcej płynów aby uzupełnić ich wzmożoną utratę i przeciwdziałać 

niebezpiecznemu odwodnieniu. 

DOBRE RADY 
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Inhalacje – stosuje się je w celu złagodzenia kataru. W misce z gorącą wodą 

umieszczamy lawendę, rumianek i kilka kropel olejków eterycznych 

(eukaliptusowy, sosnowy lub rozmarynowy – do zakupu w sklepie zielarskim). 

Nachylamy się nad miską, nakrywamy ręcznikiem i wdychamy wonne opary przez 

około 15 minut. Zabiegi takie pomagają w rozrzedzeniu zalegającego śluzu 

i ułatwiają jego wydalanie z dróg oddechowych. 

Rosół z kury – do standardowego rosołu możemy dodać cebulę lub czosnek. 

Zupa rozgrzewa i wspomaga uzupełnienie płynów, znacząco przyspiesza 

pozbywanie się śluzu zalegającego w oskrzelach i płucach. Gdy dodamy do zupy 

ostrych przypraw, takich jak chilli – pomoże oczyścić nos oraz zatoki. 

Ciepła herbatka z dodatkami – do herbaty dodajemy miód, cytrynę oraz sok 

malinowy. Sok ma właściwości podobne do antybiotyku, miód osadzając się na 

błonach śluzowych powoduje łagodzenie podrażnień, cytryna natomiast ułatwia 

przełykanie. Miód w herbacie pomaga złagodzić uporczywy ból gardła 

i uniemożliwia bakteriom rozmnażanie się. 

Przy niewysokiej gorączce, nie zażywamy od razu środków przeciwgorączkowych 

gdyż nasz organizm w ten sposób walczy z bakteriami i wirusami. Najlepszym 

wyjściem jest położenie się do łóżka, wygrzanie się i odpoczynek.  

Napar napotny – przygotowujemy szklankę wrzątku, umieszczamy w niej łyżkę 

mieszanki z czarnego bzu, lipy oraz rumianku. Można dodać także miód, cytrynę, 

goździki oraz imbir. Zaparzać przez 15 minut, po czym odcedzić, osłodzić i wypić 

zanim ostygnie. Po wypiciu należy koniecznie położyć się do łóżka.  

Ciepło i odpoczynek – do walki z infekcją organizm mobilizuje wszystkie siły, 

dlatego ważny jest odpoczynek i wygrzanie się w łóżku. Gorąca kąpiel, po czym od 

razu do łóżka pod grubą kołdrę. Pokój należy od czasu do czasu wietrzyć, a na 

kaloryferach można umieścić wilgotne ręczniki. 

Jedzenie surowego czosnku – ma bardzo dobre działanie przeciwwirusowe, 

można jeść posiekany czosnek na kanapkach z masłem lub dodawać surowy do 

różnego rodzaju potraw. 

Chrzan – odznacza się właściwościami bakteriobójczymi i wirusobójczymi. 

Spożywanie utartego korzenia leczy katar. 

Syrop chrzanowy – korzeń chrzanu cienko kroimy, posypujemy obficie cukrem 

i odstawiamy na kilka godzin. Pijemy po 1 łyżce 3 razy dziennie. Pomaga on 

złagodzić zapalenie gardła i krtani.  

Piwo chrzanowe – korzeń chrzanu, wraz z kilkoma pączkami sosnowymi 

zalewamy ciemnym piwem i odstawiamy na 48h. Pijemy 2-3 filiżanki dziennie.  

Napar z tymianku – małą łyżeczkę ziół zalewamy połowa szklanki wrzątku. Napar 

pijemy kilka razy dziennie, za każdym razem przygotowując świeży. Ma działanie 

wykrztuśne i antybakteryjne. 
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Płukanka z soli kuchennej – do szklanki ciepłej wody dodajemy łyżeczkę soli 

kuchennej, gardło płuczemy 4 razy dziennie. Szybko łagodzi ból gardła. 

Picie dużej ilości soku pomarańczowego i z marchwi – pomaga w walce 

z katarem. 

Maść kamforowa – smarujemy maścią kamforową klatkę piersiową – ułatwia 

oddychanie podczas snu. 

 Porady pochodzą z "Kalendarza 2016" 

________________________________________________________________________________ 

Ponadto może się przydać... 
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Ważne

nie być samemu… 
przemyślenia Korneli Monki  i Ludwika Przały 

KORNELIA: Wszyscy w naszym domu mieli 

badania na koronawirusa. Ja też miałam takie 

badanie. Wynik badania pokazał, że byłam chora.  

Co ciekawe nie czułam się źle. Czas odizolowania  

od innych był trudny dla mnie. Byłam w pokoju, 

oglądałam telewizje, przeglądałam książki 

i czekałam na wyzdrowienie. W tym czasie pomocna 

dla mnie była obecność mojej koleżanki Anielki, 

która mnie pocieszała. O każdej porze dnia i nocy 

były z nami panie opiekunki, które czuwały, 

pomagały, troszczyły się o mnie i o innych chorych. W tym czasie 

modliłam się dużo do Pana Boga, aby pomógł mi z tej choroby 

wyzdrowieć.  Ważne jest podczas chorowania, aby nie być samemu.  

Aby był ktoś dobry i bliski obok. I u mnie tak było. Panie wspierały, 

a to najlepsze lekarstwo. Dziś jestem szczęśliwa, bo jestem zdrowa.   

 

________________________________________________________________________________ 

 

LUDWIK: Miałem badanie. Po tym badaniu 

okazało się, że jestem chory. Bardzo szybko 

musiałem zmienić pokój i zamieszkałem w innej 

części domu z innymi chorymi. Czułem się wtedy 

źle. Bardzo martwiłem się co będzie ze mną. Bałem 

się. W tym czasie mnie i innym chorym pomagały 

panie opiekunki z naszego domu.  Ta pomoc 

i obecność pań opiekunek i pielęgniarek była dla 

mnie bardzo ważna, dobra. Chcę wszystkim, którzy 

mnie w tym czasie wspierali bardzo podziękować. 

Gdy chorowałem dużo osób do mnie dzwoniło. Pocieszało. Było mi 

wtedy lżej. Dziękuję za to!  

REFLEKSJE MIESZKAŃCÓW 



„TO MY”    jesień-zima 2020 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

24 

 

 

                               Propozycje Teresy Kukuczki 

 

 

SKŁADNIKI 

 około 250 g pierniczków 

 1 kg zmielonego twarogu 

 250 g cukru 

 2 łyżeczki pasty waniliowej lub 1 opakowanie cukru wanilinowego 

 30 g mąki ziemniaczanej 

 3 jajka 

 250 ml śmietanki 30% 

 garść świeżej żurawiny,  

 cukier puder lub lukier 

PRZYGOTOWANIE 

 Twaróg zmiksować dokładnie z cukrem, wanilią oraz mąką ziemniaczaną. 
Następnie dodawać po jednym jajku za każdym razem miksując przez około 

pół minuty na średnich obrotach miksera. Wlać śmietankę i miksować 
przez około 2 minuty. 

 Spód formy o średnicy 24 cm wyłożyć papierem, zapiąć obręcz. Na spodzie 
ułożyć pierniczki. Za pomocą łyżki wyłożyć stopniowo masę serową. 

 Posypać świeżą żurawiną i delikatnie wcisnąć ją w masę. 

 Wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 175 stopni C i piec 
przez około 1 godzinę, aż masa serowa będzie zastygnięta. Stopniowo 

wyjmować z piekarnika. 
 Dokładnie ostudzić i schłodzić. Obkroić boki, zdjąć obręcz i przełożyć sernik 

na paterę. Wstawić do lodówki na kilka godzin lub całą noc. 

 Przed podaniem posypać cukrem pudrem lub polać lukrem, udekorować 
gałązkami. 

ŚWIĄTECZNE KULINARIA 
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SKŁADNIKI  (3 PORCJE) 

 1 jabłko 

 kilka pokrojonych na plasterki marynowanych papryczek jalapeño lub ogórków 

konserwowych 

 6 filetów śledziowych (w oleju lub wypłukanych) 

 1 mała cebula 

 1/2 cytryny 

 2 łyżki oleju lnianego (lub rzepakowego tłoczonego na zimno) do skropienia 

 1 łyżka majonezu 

 1 łyżka gęstej śmietany 12% 

 2 łyżki musztardy francuskiej 

 pół pęczka szczypiorku 

 świeżo zmielony pieprz 

PRZYGOTOWANIE 

 Jabłko obrać, pokroić na ćwiartki, dalej posiekać na małe kawałeczki, 

wymieszać z posiekaną papryczką i włożyć do miski. Filety pokroić na 
kawałki, wymieszać z pokrojoną w kosteczkę cebulę i włożyć do drugiej 

miski. 
 Składniki w każdej misce skropić ćwiartką cytryny. Do każdej wlać po łyżce 

oleju, dodać po pół łyżki majonezu i śmietany oraz po łyżce musztardy 

francuskiej. Wymieszać zawartość każdej miski. 
 Na półmisku ułożyć filety śledziowe, na wierzchu wyłożyć jabłka, skropić 

olejem, posypać szczypiorkiem i doprawić świeżo zmielonym pieprzem. 

____________________________________________________________________ 

 

SMACZNEGO!!! 
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Samochody  

marzeń...                     przedstawia  Krzysztof Paleczny 
 
Samochody marzeń to auta, które wielu ludzi chciałoby mieć. Oto ich nazwy i zdjęcia. 
 

________________________________________________________________________________ 
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