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O tym co było i o tym co będzie 
 
 

 

KWIECIEŃ 

 Msza Święta – codziennie 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 Zajęcia terapeutyczne – zgodnie z harmonogramem 

 Spacery na terenie DPS 

 Wyjścia poza teren DPS w towarzystwie personelu prowadzone w reżimie 

sanitarnym 

 Obchody Świąt Wielkanocnych  

 

MAJ 

 Msza Święta – codziennie 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 Nabożeństwa Majowe – codziennie 

 Zajęcia terapeutyczne – zgodnie z harmonogramem 

 Spacery na terenie DPS 

 Wyjścia poza teren DPS w towarzystwie personelu prowadzone w reżimie 
sanitarnym 

 

CZERWIEC 

 Msza Święta – codziennie 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 Obchody Bożego Ciała  

 Zajęcia terapeutyczne – zgodnie z harmonogramem 

 Spacery na terenie DPS 

 Wyjścia poza teren DPS w towarzystwie personelu prowadzone w reżimie 
sanitarnym 

 Rozpoczęcie sezonu grillowego: 
 09.06 – grill w ogrodzie DPS dla grup 2 i 3 

 16.06 – grill w ogrodzie DPS dla grupy 1 
 

 

Informacje zebrał Zespół Redakcyjny 

AKTUALNOŚCI  
O tym co było i o tym co będzie, 

czyli wspomnienia i aktualności kwietnia, maja  i czerwca 
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Życzenia dla Solenizantów 

kwietnia, maja, czerwca 

 

Kochani Solenizanci 

dla Was 

wielu pięknych dni, 

szczęścia, radości 

oraz 

spełnienia marzeń! 

 

 

 

                   W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia przygotowała Kornelia Monka 

IMIENINY, URODZINY 
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                                                                        przygotował  Ludwik Przała  

 

Majówki kojarzą mi się oczywiście z majem. Majówki to nabożeństwa ku czci Maryi. To modlitwa 

poświęcona Maryi. Tą modlitwę odmawia się zarówno w kościołach jak i przy kapliczkach, 

figurkach  Matki  Bożej. 

 

 

 

Jak dowiedziałem się w naszym kraju majówki rozpowszechnił Michał Drohojowski, który w roku 

1769 wydał w Przemyślu książeczkę „Miesiąc maj, czyli Maryi poświęcony”. Pierwsze 

nabożeństwo majowe na terenie Polski odprawili jezuici w 1838 roku w Tarnopolu. W 1850 roku 

Karol Antoniewicz Bołoz napisał we Lwowie pieśń „Chwalcie łąki umajone”, którą śpiewa się do 

dnia dzisiejszego w trakcie nabożeństw majowych. Do obchodzenia majówek zachęcał święty Jan 

Paweł II.  

Warto przypomnieć że podczas nabożeństw majowych odmawia się lub odśpiewuje Litanię 

Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę. 

Bardzo lubię chodzić na nabożeństwa majowe. Ważne jest dla mnie modlić się na majówkach. 

Cieszę się, że majówki odbywają się w kaplicy naszego Domu. 

MAJÓWKI 
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                                                                            pisze Boguś Kuźma  

Sławomir Szmal 

 

 

Polski piłkarz ręczny, urodzony 02.10.1978 w Strzelcach Opolskich, występujący na pozycji 

bramkarza. W latach 1998-2018 reprezentant kraju, rekordzista pod względem oficjalnych spotkań 

międzypaństwowych w kadrze seniorskiej [298 meczów, 3 gole]. Od roku 2011 zawodnik  Tauron 

Kielce. Wraz z drużyną zdobył tytuł wicemistrza świata 2009 roku oraz mistrzostwo świata 2015. 

Najlepszy piłkarz ręczny świata roku 2009. Laureat 76 plebiscytu Przeglądu Sportowego i TVP 

w 2010 roku. 

________________________________________________________________________________ 

Robert Korzeniowski 

Urodził się 30 lipca 1968 r. 

w Lubaczowie. Polski 

lekkoatleta, chodziarz, 

czterokrotny mistrz świata 

i dwukrotny mistrz świata 

i Europy, były rekordzista 

świata w chodzie 

sportowym, najbardziej 

utytułowany polski 

sportowiec pod względem 

zdobytych tytułów mistrza 

olimpijskiego. 

 

Wiadomości pochodzą z internetu 

CIEKAWA POSTAĆ 



„TO MY”    wiosna-lato 2021 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

7 

Krzysztof Krawczyk  

                                                        przygotował Marek Chmielewski 

 

 

Krzysztof Krawczyk był szeroko znanym polskim piosenkarzem. Bardzo lubię słuchać jego 

piosenek. Jak słucham tych piosenek to bardzo dobrze się czuję. 

Piosenkarz ten urodził się 8 września 1946 roku w Katowicach. Zmarł niedawno, bo 5 kwietnia 

2021 roku. Bardzo byłem zaskoczony informacją o śmierci Krawczyka. Nie tylko ja to zaskoczenie 

poczułem, ale jak wiem inni również. Krzysztof Krawczyk na początku swojej muzycznej kariery 

był wokalistą zespołu Trubadurzy, a potem artystą solowym. Rodzice Krzysztofa Krawczyka byli 

aktorami i śpiewakami operowymi. Piosenkarz ze względu na pracę rodziców mieszkał 

w Białymstoku oraz Poznaniu i Łodzi. Jak dowiedziałem się, po śmierci ojca rodzina popadła 

w kłopoty finansowe. Dlatego też Krzysztof Krawczyk podjął pracę zarobkową i został gońcem. 

Ukończył szkołę wieczorową. W 1963 roku nastąpił tzw. cud – odmiana w życiu Krawczyka 

bowiem wraz z kolegami Krzysztof założył grupę  Trubadurzy. Zespół szybko osiągnął popularność 

i sławę. Karierę solową piosenkarz rozpoczął w 1973 roku. Koncertował w Polsce i za granicą 

np. Belgii, Holandii, Francji, a także w USA , Kanadzie i Australii. Krawczyk jest autorem wielu 

przebojów i pięknych piosenek. Moimi ulubionymi  piosenkami są:  "Mój przyjacielu", 

"Parostatek", "To co dał nam świat", "Rysunek na szkle", "Wróć do mnie", "Za Tobą pójdę jak na 
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bal", "Dziewczyny, które mam na myśli", "Trudno tak", "Chciałem być", "Bo jesteś Ty", "Byle było 

tak". 

Czytelnicy zachęcam Was do słuchania piosenek Krzysztofa Krawczyka. Są bardzo piękne. 

 

O piosenkach Krzysztofa Krawczyka  

                                                                     przygotował Krzysztof Paleczny 

Od niedawna słucham piosenek Krzysztofa Krawczyka. Piosenki te mają ładne słowa. Wsłuchuje 

się w te słowa. Te piosenki są o życiu. O życiu czyli jak żyć, o tym co ważne w życiu, o tym co 

trudne, o tym co dobre w życiu jest. Szczególnie podoba mi się piosenka Krawczyka "Trudno tak", 

którą śpiewa on z Edytą Bartosiewicz. Ładne słowa i ładna muzyka. Chcę przypomnieć Wam 

czytelnicy -  tekst tej  piosenki.  Można  się  wzruszyć…  

 

„Trudno tak razem być nam ze sobą 

Bez siebie nie jest lżej 

Ulice odbijają szary smutek nieba 

W sercu czuję chłód samotnej nocy 

Zapach czarnej kawy 

Filiżanki ciepło 

Jak przystań gdy wokół 

Burzy się szaleństwo 

Zasłonięte okna 

Cieniste podwórza 

Tych cichych dramatów 

Sceny nie zliczone 

Gdy sił mi brak śnię 

O słonecznych czasach 

Tak wspólnie z tobą spędzanych 

Trudno tak razem być nam ze sobą 

Bez siebie nie jest lżej 

Lecz trzeba nam 

Trzeba dbać o tą miłość 

Nie wolno stracić jej 

Nam nie wolno stracić jej 

W twoim śnie jestem gwiazdą 

Ze starego romansu 

Twe łzy niczym kołdra 

Na moim nagim ciele 

Smak kawy cię budzi 

A minuty wciąż płyną 

Myśli ciążą bardziej 

Niż wczorajsze wino 

Zasłonięte okna 

Cieniste podwórza 

Tych cichych dramatów 

Sceny nie zliczone 

Gdy sił mi brak śnię 

O słonecznych… „ 
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                                                                           Zaprasza Boguś Kuźma 

Sami Swoi  
Polski film komediowy z 1967 roku, w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego powstały 

na podstawie scenariusza Andrzeja Mularczyka. Film opowiada o losach 

skonfliktowanych ze sobą rodzin Pawlaków i Karguli, które zmuszone są wyjechać 

z Kresów Wschodnich i osiedlają się na Ziemiach Odzyskanych. Film początkowo 

w wersji czarno-białej. Wersja kolorowana nie była pokazywana w kinach, 

a premierę telewizyjną miała 1 kwietnia 2002 roku w telewizji Polsat.  

 

 

 

Druga część trylogii „Sami Swoi” to „Nie ma mocnych” w reżyserii Sylwestra 

Chęcińskiego. Film opowiada o dalszych losach Kargula i Pawlaka. W tej części 

Kazimierz Pawlak - w tej roli Wacław Kowalski - nie ma komu oddać ziemi. Jego 

syn Witia  - w tej roli Jerzy Janeczek - sam nie ma wystarczająco dużo, a Paweł 

czyli Zygmunt Bielawski nie chce wracać na wieś, dlatego postanawia wydać za 

mąż swoją wnuczkę Anię - w tej roli Anna Dymna - i chce znaleźć właściwego 

męża. Razem z Kargulem - w tej roli Władysław Hańcza - postanawiają wydać 

wspólną wnuczkę za Zenka czyli Andrzeja Wasilewicza - młodego technika 

mechanizacji rolnictwa. Witia i Jadźka nie zgadzają się na ślub swojej córki. 

Pawlaka i Kargula łączy wspólny cel.    

Wesoły, pełen ciekawych tekstów film. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji obejrzeć 

to zachęcam. 

KĄCIK FILMOWY 
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Wejście smoka 
To film akcji 1973 roku. W 2004 film został dodany do listy filmów tworzących 

dziedzictwo kulturalne Stanów Zjednoczonych.  

Agent międzynarodowej organizacji wywiadowczej werbuje do misji szpiegowskiej 

mistrza  sztuk  walki  Lee  (Bruce Lee).  

 

 

 

Ma on zdobyć informacje, które pomogą zdemaskować niejakiego Hana. W tym 

celu Lee udaje się na turniej na odległą wyspę. Przed wyjazdem bohater 

dowiaduje się, że to jeden z ludzi Hana jest odpowiedzialny za śmierć jego siostry. 

Rozpoczyna się turniej. Lee wygrywa w kolejnych starciach z przeciwnikami. 

Tymczasem Han zaczyna podejrzewać, że ktoś poznał jego sekret. 

Jeżeli ktoś interesuje się sztukami walki, to polecam ten film.  

Obsada: 

Bruce Lee – Lee 

John Saxon - Roper 

Ahna Capri – Tania 

Jim Kelli - Wiliams  

i inni 

 

Wiadomości pochodzą z internetu 
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Zamek Królewski w Chęcinach 
                                                                                pisze Boguś Kuźma 

Zamek ten wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza najprawdopodobniej na przełomie 

XIII i XIV wieku z inicjatywy Wacława II, króla Czech i Polski. Pierwsze wzmianki źródłowe na 

temat zamku sięgają 1306 roku, kiedy to w dokumencie wystawionym przez Władysława Łokietka, 

zamek wraz z 11 wsiami miał zostać przekazany biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie. 

Duchowny był politycznym przeciwnikiem Łokietka, którego Piast chciał przeciągnąć na swoją 

stronę, jednak zaplanowany zabieg dyplomatyczny spalił na panewce, przez co już w 1307 roku 

warownia ponownie weszła w domenę monarszą. Z tego okresu pochodzi wzmianka o pierwszym 

zamkowym urzędniku trzymającym pieczę nad budowlą zamkową. Warownia była obiektem 

wysokiej rangi, ośrodkiem życia politycznego gdzie kilkakrotnie zwoływano zjazdy przedstawicieli 

stanu rycerskiego. Najbardziej znanym był zjazd z 26 maja 1331 roku, rycerstwa i możnowładztwa 

wszystkich  terenów  wchodzących  ówcześnie  w skład Polski.  

 

 

 

Władcy doceniali wyjątkowo wysoko walory obronne zamku, usytuowanego w centralnej części 

kraju. Wspomniany już król Łokietek zdecydował się zdeponować właśnie tu skarbiec koronny 

w obawie przed zagrożeniem krzyżackim. Z podobnych powodów w 1318 roku arcybiskup  

gnieźnieński Janisław podjął decyzję o czasowym przeniesieniu diecezjalnych kosztowności 

właśnie do chęcińskiej warowni.  

Wiadomości pochodzą z internetu 

CIEKAWE MIEJSCA 
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Ujazd 
                                                                           pisze Boguś Kuźma 

Zamek wzniesiony z kamienia składał się z pałacu i towarzyszących mu budynków gospodarczych 

oraz systemu fortyfikacji barokowych. Do rezydencji przylegał rozległy zadbany ogród. 

Właścicielami zamku byli Osollińscy, później Krzysztof Baldwin, a po nim zamek ten zwany 

Krzysztopór,  stał się własnością Denchafów i Kalinowskich. W 1655 roku zamek zajęli Szwedzi, 

którzy okupowali go z przerwami do 1657 roku, by wreszcie puścić go z dymem. Później nikt już 

nie był w stanie dźwignąć rezydencji z ruiny.     

  

____________________________________________________________ 

Podczerwone… 
                                                                                            pisze Gienia Leja 

Podczerwone to wieś w której mieszkałam. 

Wieś ta znajduje się blisko Czarnego 

Dunajca. Z tej wsi rozpościerają się piękne 

widoki m.in. na Tatry. Dla tych, którzy 

lubią spacery proponuję iść do lasu 

"Cikówka". Można w tym lesie spotkać 

ciekawe rośliny np. storczyki, żurawinę, 

borówki, grzyby. W "Cikówce" można 

także zobaczyć też kosodrzewinę i brzozę 

karłowatą.  Jeśli chodzi o zwierzęta to żyją 

tam m.in. wilki, jelenie, dziki. Przez 

Podczerwone płynie rzeka Czarny Dunajec, 

gdzie można biwakować, odpoczywać. 
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Koniaków - naprawdę ładne miejsce… 
                                                                     prezentuje Teresa Kukuczka 

 

Koniaków to wieś gdzie kiedyś mieszkałam. Ładna wieś. Leży w gminie Istebna, niedaleko Żywca. 

Zachęcam do odwiedzenia kościoła w Koniakowie. Jest tam piękny obraz przedstawiający Matkę 

Boską i Pana Jezusa.  Koniaków jest znany przede wszystkim z produkcji koronkowych ozdób 

i części bielizny. Znajduje się tu Muzeum Koronki. Warto też wejść na górę Ochodzitę. Rozciągają 

się tam piękne widoki. Jeśli macie możliwość odwiedźcie kiedyś Koniaków - zachęcam. 
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Olsztyn – stolica Warmii i Mazur 
                                                             przedstawia Teofil Korzeniowski 

 

W dawnych latach jak pracowałem na kolei - dużo podróżowałem. Zajechałem kiedyś do Olsztyna. 

Olsztyn to ładne miasto. Naprawdę ładne. Zobaczcie. Wybrałem dla Was kilka fotografii tego 

miasta. 

 

 

Od redakcji: 

Niemiecka nazwa Olsztyna to Allenstein i dosłownie oznacza „kamień nad Łyną, łyński kamień”, 

a w przenośni „zamek nad Łyną” - rzeką, nad którą leży Olsztyn. Została użyta w przywileju 

lokacyjnym miasta z 1353 roku. Pochodzi ona od nazwy rzeki Łyna, która po niemiecku 

brzmiała Alle. Końcówka -stein (dosł. ‘kamień’) często była używana jako poetyckie lub 

symboliczne określenie zamku lub twierdzy. Bardziej dosłowna nazwa Allenburg w momencie 

zakładania Olsztyna była już zajęta. Polska nazwa Olsztyn jest spolszczeniem pierwotnej nazwy 

niemieckiej i była używana już w średniowieczu. 
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O pielęgnacji paznokci  
                             pisze Beata Kaczmarska 

 

Nasze paznokcie to ważna część naszych dłoni. Zdrowe 

i wypielęgnowane paznokcie dodają uroku. Proponuję zatem:  

 Codziennie smaruj ręce kremem do rąk (jest to szczególnie teraz w okresie epidemii 

ważne ponieważ często dezynfekujemy ręce i nasza skóra po tych płynach może być 

sucha) 

 Rób dłoniom peeling, porządnie wmasowując go też w palce. Nie uszkodzisz paznokci, 

a skórki wokół będą miękkie i zadbane 

 Jeśli codziennie malujesz paznokcie  lakierem zrób przerwę na kurację odżywkową, 

gdyż  paznokcie naprawdę tego potrzebują. 

 Dobre odżywanie – czyli dieta bogata w żelazo, wapń, cynk i krzem też ma wpływ na 

jakość naszych paznokci. 

________________________________________________________________________________ 

Pijmy wodę…  

                                                        zachęcają Aniela Pecel i Kornelia Monka 

 

Woda jest zdrowa i dobrze picie wody wpływa na nasze 

zdrowie. Szczególnie ważne jest picie wody w lecie - gdy 

jest upał. Wówczas bardziej się pocimy i więcej wody 

wydalamy. Mówi się że każdego dnia powinno wypić się 

od 2-2,5 litra wody. Pamiętajmy o tym! 

Picie wody jest cenne bo: 

 po pierwsze woda dobrze wpływa na nasze jelita i na trawienie. Dzięki piciu wody 

poprawia się trawienie tego co zjemy. Nasze jelita dzięki wodzie oczyszczają się  

i czujemy się lżej. 

 po drugie woda gasi pragnienie i jest niezbędna dla dobrego samopoczucia. Jej brak 

może doprowadzić do odwodnienia organizmu czyli do złego samopoczucia. 

Np. możemy nie mieć siły, możemy zemdleć.   

 po trzecie regularne picie większych ilości wody między posiłkami (oraz na czczo i tuż 

przed snem) nie bez powodu  zaleca się wszystkim osobom, które pragną pozbyć się 

zbędnych kilogramów. Pijąc wodę nie tylko poprawiamy naszą przemianę materii, ale 

też możemy pohamować nadmierny apetyt. 

KOBIECE KLIMATY... 
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Który rekin jest najstraszniejszy… 

                                                                                           pisze Boguś Kuźma 

Najbardziej przerażającym rekinem 

jest żarłacz biały. Potrafi pływać 

z prędkością 30 km na godzinę. 

W odróżnieniu od większości ryb jest 

w stanie utrzymać wyższą ciepłotę 

ciała niż temperatura wody w której 

pływa. To wspomaga pracę jego 

mięśni, lecz powoduje również, że 

potrzebuje dużych ilości mięsa. 

Atakuje prawie wszystko co znajduje 

w morzu, lecz jego ulubionym 

pokarmem są foki. 

Informacje pochodzą z książki „Pytania i odpowiedzi. Oceany” 

 

 

Bystrzyk neonowy 

               pisze Michał Zesławski 

 

Bystrzyk neonowy to  mała ryba z rodziny 

kąsaczowatych. Cechą charakterystyczną 

tej rybki jest lśniący na niebiesko pas 

biegnący od oczu aż do nasady ogona oraz 

intensywnie czerwona dolna część tułowia. 

W naturalnym środowisku ryba ta 

występuje w dorzeczu górnej Amazonki 

w Ameryce Południowej. Ryba ta żyje 

w ławicach. Długość tej rybki to 4 cm. 

Żywi się bezkręgowcami. Samica składa 

100-200 jaj. 

 

Jeśli ktoś zdecyduje się hodować tą rybkę w akwarium to musi pamiętać, że najmniejsza 

odpowiednia pojemność akwarium wynosić powinna 60 litrów, jednak im większa tym lepsza. 

Temperatura wody w akwarium powinna wynosić 20 -25 stopni, ponieważ takie same temperatury 

panują w wodach lasów deszczowych w Peru. Ważne jest też, aby akwarium było gdzieniegdzie 

poobsadzane roślinnością, lecz pamiętać należy, że rybka ta musi mieć też przestrzeń do pływania. 

Zaleca się przy hodowli tej rybki przygotowanie ciemnego podłoża akwarium. 

ZWIERZĘTA 

ZAINTERESOWANIA AKWARYSTYCZNE 
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                                                                                    pisze Krzysztof Paleczny 

Formuła 1 
 

Formuła 1 to samochodowe wyścigi 

organizowane od 1950 roku. To 

dziedzina sportu. Pierwsze zawody 

organizowane były w Europie, 

a  później w Ameryce i Australii. 

Jednym z największych mistrzów 

"Jedynki" jest Michael Schumacher, 

Niemiec, który aż siedem razy 

wygrał te zawody. Wyścigi Formuły 

1 odbywają się na specjalnych torach. 

 

 

Samochody jeżdżące w formule to bolidy. Bolidy mają tzw. kokpit. Kokpit to kabina 

w samochodzie zrobiona z włókien węglowych, które to mają chronić kierowcę przed obrażeniami 

w wypadkach. Bolid - co ciekawe - może rozpędzić się do prędkości 370 km/h. Znanym Polakiem 

startującym w zawodach Formuły 1 jest Robert Kubica.  

 

 

SAMOCHODY 
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Dobre myśli, dobre słowa... przeczytaj 
 

                                                                       Propozycja Małgosi Chominiec 

 

„Cierpienie jest próbą wierności. Jeżeli w cierpieniu łamiemy przyrzeczenie 

wierności to wierność od początku nie była autentyczna, ani głęboka.”  

o. Józef Kentenicha 

 

„Wierność walczy jeszcze tam, gdzie wszelkie widoki zwycięstwa zgasły. Jej bronią 
jest wiara i nadzieja, jej sztandarem – miłość.” 

o. Józef Kentenicha 

 

„Żądasz ciszy od świata, wyjeżdżasz, uciekasz… Szukasz tylko tego, co nosisz już 
w sobie. W cichość swego serca, trzeba umieć wchodzić. 

Pragniesz ciszy – wybierz się na spacer, do świata zieleni i ptactwa, a tam się 

nauczysz, że cisza natury nie jest jej milczeniem.” 

Roman Mleczko 

 

„Los nie jest nigdy po stronie ludzi o omdlałym sercu.”  

Sofokles 

 

„Kto unika wszelkich rzeczy nieprzyjemnych, unika też najwyższego szczęścia. 
Światło potrzebuje cienia.” 

Konrad Lorentz 

 

„Dusza, to twierdza tak jasna i wspaniała, to perła nad wszelkie perły wschodnie, 

najdroższa, to drzewo żywota.” 

św. Teresa od Jezusa 

 

„Miłość ta, nie ma być czczym wytworem wyobraźni naszej, ale powinna się 
okazać w uczynkach. Nie sądźcie jednak, by te uczynki nasze były Bogu 

potrzebne. Bóg żąda tylko woli, stanowczo jemu oddanej  

św. Teresa od Jezusa 
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Kleszcze  

                                                                    przygotował Mieczysław Kozioł 

Nie lubimy ich, boimy się. Czasami do tego stopnia, że zupełnie 

rezygnujemy ze spacerów po lesie, bo podobno jest ich tam 

zatrzęsienie, a jakakolwiek ochrona przed nimi jest bezsensowna. 

Podobno, ale czy aby na pewno? Najwięcej kleszczy rzeczywiście 

żyje w lesie, szczególnie w lesie liściastym i mieszanym, a najmniej 

w lesie iglastym, który jest pozbawiony bogatego poszycia, ale to nie 

oznacza, że kleszcze nie żerują w innych miejscach. Bezpieczni nie 

jesteśmy także na łące, działce, w parku, a nawet na bezdrzewnym 

terenie zielonym w centrum miasta lub na trawniku przed domem czy 

blokiem. Kleszcze atakują głównie rano i od południa do północy, 

ponieważ nie lubią zbyt wysokich temperatur i zbyt dużego nasłonecznienia. Zmienia się też aktywność 

w ciągu roku: na ich atak najbardziej jesteśmy narażeni w maju i czerwcu oraz we wrześniu, a najmniej 

zimą, choć i wtedy może dojść do ukąszenia, zwłaszcza gdy zimowe dni są cieplejsze, czyli gdy temperatura 

wynosi 10-12 st. C. Po każdym takim spacerze musimy uważnie obejrzeć skórę i przejrzeć rzeczy, które 

mieliśmy na sobie, ponieważ kleszcz, jeśli nie może się w kłuć w ciało, chowa się w fałdach ubrania. Jeśli 

jednak przetnie skórę i się zahaczy, należy go jak najszybciej wyciągnąć, ale na tyle delikatnie, by w naszych 

rękach nie został odwłok bez główki. Rankę dezynfekujemy. Kleszcze nie lubią zapachu lawendy, szałwii, 

rozmarynu i geranium. Nieznośny dla nich jest też zapach róż oraz zapach pomidora, a dokładniej naturalna 

substancja, którą zawierają łodygi, liście i owoce pomidora. Wiedzę tę powinni wykorzystać przede 

wszystkim działkowicze, ponieważ na działce – podobnie jak na łące, w lesie czy w parku – kleszcze czują 

się jak u siebie.  

Informacje pochodzą z  miesięcznika – ,,Świat Zdrowia’’ 

 

 

 

 

Do naszego Zespołu Redakcyjnego dołączył nowy redaktor. Zapragnął 

przedstawić się Wam drodzy czytelnicy, a zatem Adam Górecki o sobie… 

„Nazywam się Adam, Jacek Górecki. Urodziłem się w Bytomiu 19 grudnia 

1951 roku. To, że urodziłem się w Bytomiu nie oznacza, że jestem Ślązakiem. 

Moja rodzina pochodziła z Kresów Wschodnich (Zbararz, Tarnopol, Lwów 

Giermakówki). Do szkoły podstawowej chodziłem w latach 1960 do 1969. Po 

ukończeniu szkoły podstawowej zacząłem się uczyć w specjalnej zasadniczej 

szkole zawodowej  przy spółdzielni inwalidów „Techno-Szczot”. Naukę zawodu odbywałem 

w spółdzielni Inwalidów Głuchoniemych im. 22 lipca w zawodzie introligatora. Ukończyłem ją 

w latach 70-tych i otrzymałem świadectwo-dyplom ukończenia nauki zawodu. Potem była praca 

zawodowa – 25 lat w sumie. W świeckiej Rodzinie Franciszkańskiej rozpocząłem nowicjat  dnia 

11.02.1983 roku.  Profesję wieczystą złożyłem 31.05.1984 roku. Odmawiam brewiarz 

franciszkański i koronkę franciszkańską.” 

DOBRE RADY 

Sylwetka nowego redaktora... 
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                                                                                         propozycja Joli Tondus 

Eklerki z bitą śmietaną  

i czekoladą  

 

Składniki na ciasto: 
85 g mąki 

50 g masła 

125 ml wody 

1 łyżeczka cukru 

2 jajka 

szczypta soli 

 

Wykonanie: 
 
W garnku zagotowujemy masło z wodą i solą. Na wrzącą wodę wsypujemy przesianą mąkę 

z cukrem i energicznie mieszamy, np. przy pomocy drewnianej łyżki, na małym ogniu, aż 

powstanie gładkie ciasto. Następnie ściągamy z ognia, lekko przestudzamy i dodajemy stopniowo 

jajka, za każdym razem po dodaniu jajka mieszamy, aby wtłoczyć jajko w ciasto. Gdy jajka połączą 

się z ciastem i powstanie gładka gęsta masa, przekładamy ciasto np. do rękawa cukierniczego i na 

blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia (możemy też papier lekko natłuścić) wyciskamy 7-8 cm 

eklerki w dużych odstępach, gdyż ciasto podczas pieczenia podrośnie. Pieczemy przez ok. 10 min. 

w 180 st. C do zrumienienia, a następnie zmniejszamy temp. do 150-160 st. C i pieczemy jeszcze 

przez ok. 20 min. Podczas pieczenia nie otwieramy piekarnika, gdyż eklerki mogą opaść. Eklerki 

wyciągamy gdy będą twarde. Po upieczeniu wykładamy na kratkę do całkowitego ostudzenia. 

Składniki na krem:  

250 ml zimnej śmietanki 30%, 1 łyżka cukru pudru, dodatkowo 150 g czekolady lub cukier puder 

do posypania. 

Wykonanie kremu: Śmietanę ubijamy z cukrem pudrem. 

Ostudzone eklerki przecinamy ostrym nożem, napełniamy bitą śmietaną i polewamy roztopioną 

czekoladą  lub  posypujemy  cukrem  pudrem. 

 

KULINARIA 



„TO MY”    wiosna-lato 2021 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

21 

 

                                                                       przygotował Mieczysław Kozioł  

Ścieżka ornitologiczna w Łączanach 

 
Nad Wisłą w Łączanach i starorzeczach jej 

rozlewisk rozpoznano około 200 gatunków nazw 

ptaków. Większość ma tutaj miejsca lęgowe, inne 

zatrzymują się w tym rejonie w czasie wędrownych 

lotów lub dla żerowania. Elektrownia wodna 

i stopień wodny w Łączanach sprawiają, że zimą 

wody Wisły nie zamarzają zbyt szybko, dlatego 

ptaki wybrały sobie to miejsce na bezpieczne 

zimowisko Górnej Wisły. Można zobaczyć tutaj 

gatunki takie jak: łabędź niemy, krzyżówka, 

czernica, głowienka, mewa śmieszka, łyska, czajka 

siwa, mewa pospolita i srebrzysta, łabędź 

krzykliwy, ogorzałka, lodówka, markaczka, bielik, 

wąsatka, czeczotka polarna, bocian. Starorzecza Wisły to także siedliska roślinności wodnej  z całą  gamą 

trzcinowisk. Ważki, motyle i inne owady to także mieszkańcy tych terenów 

Wiślana Trasa Rowerowa 
 

Wiślana Trasa Rowerowa ma swój fragment na terenie gminy Brzeźnica. W Polsce biegnie wzdłuż Wisły na 

dystansie ponad 1000 km od Beskidów po Bałtyk. Pozwala ona na poznanie przyrody, kultury i historii 

Polski. 
 

Kajaki 
 

Szkolenia i regaty kajakowe organizuje Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach. Dogodne warunki do 

uprawiania spływów stwarza kanał żeglugowy Łączany - Skawina oraz Wisła. 

Łowiska wędkarskie 
 

Na terenie Doliny Karpia wędkarze mają wiele miejsc. W gminie Brzeźnica doskonałą bazę wraz  

z dodatkową infrastrukturą oferuje Łowisko ,,Pod Dębem’’ w Paszkówce. 

Szlak Papieski "Nie lękajcie się!" 
 

Szlak Papieski "Nie lękajcie się!" powstał w 2000 roku z inicjatywy gminy Brzeźnica przy współpracy 

Fundacji Szlaki Papieskie z Krakowa, parafii oraz samorządów sąsiedzkich gmin. Oznaczona trasa prowadzi 

przez następujące miejsca: Kraków – Salwator – Kopiec Kościuszki – Bielany, klasztor oo  Kamedułów – 

stopień wodny "Kościuszko" –  Piekary – Rączna – wzniesienie Powieszon – Dąbrowa Szlachecka – 

Wołowice – Czernichów – Brzeźnica – Marcyporęba – Kopytówka – wzniesienie Draboż –  Przytkowice – 

Zebrzydowice – Kalwaria Zebrzydowska. Cały Szlak Papieski "Nie lękajcie się!" ma 45 km  długości. Na 

trasie stoją papieskie pastorały i tablice pamiątkowe z datami wizyt duszpasterskich kardynała Karola 

Wojtyły w parafiach w okresie posługi apostolskiej w Archidiecezji Krakowskiej. 

 

CIEKAWOSTKI LOKALNE 
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Kanał żeglugowy 
 

Kanał stanowi potencjał do rozwoju sportów wodnych i jest pozostałością po czasach galicyjskich. Jego 

budowa została zapoczątkowana w 1911 roku w Brzeźnicy. Docelowo miał łączyć Dunaj - Odrę - Wisłę - 

Dniestr. Zawieruchy wojenne wstrzymały prace na długi czas. W latach 50. XX w. wykorzystano jego 

fragment na odcinku Łączany – Skawina na potrzeby elektrowni w Skawinie. Współcześnie kanał i 

zbudowane na jego trasie przystanie, np. w Łączanach i w Brzeźnicy, stanowią ofertę turystyczną.   

Łączański wynalazek w Ameryce  
 

Konne trybarki stosowane na górnej Wiśle były -  według teorii inż. Bolesława Rybarczyka – pierwowzorem 

dla narodzin nowych holowników typu pchaczy, wprowadzonych po raz pierwszy na rzece Missisipi  w 

Ameryce. Technikę tę zaszczepili za oceanem galarnicy znad Wisły, którzy wraz z generałem Tadeuszem 

Kościuszką wyemigrowali za ocean po powstaniu kościuszkowskim.  

Informacje pochodzą z książki ,,Gmina Brzeźnica i  Dolina Karpia’’ 

 

 

 
 
Odpowiedz na poniższe pytania (w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi pomoże Ci 
uważne przeczytanie aktualnego numeru gazetki): 
 

1. Kto rozpowszechnił w naszym kraju majówki? 
2. Z jaką prędkością potrafi pływać rekin żarłacz? 
3. Kim jest Sławomir Szmal? 
4. Wymień 2 tytuły piosenek Krzysztofa Krawczyka? 
5. Jak nazywa się aktorka która zagrała Anię w filmie „Sami Swoi”? 
6. Gdzie znajduje się góra Ochodzita? 
7. Jak rzeka przepływa przez wieś Podczerwone? 
8. Olsztyn to stolica...? 
9. Jak nazywają się samochody, które jeżdżą w zawodach Formuły 1? 
10. Ile litrów wody powinniśmy wypić dziennie? 

 

Odpowiedzi prosimy złożyć w gabinecie psychologicznym (p. 316) do dnia 23.07.2021. 

Spośród autorów prawidłowych rozwiązań wylosujemy 3 nagrody główne oraz nagrody 

pocieszenia (dla pozostałych uczestników konkursu, którzy również udzielą 

prawidłowych odpowiedzi).  

 

KONKURS 
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