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O tym co było i o tym co będzie 
 
 

 

LIPIEC 

 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 

 Grillowanie w ogrodzie ośrodka (05.07 oraz 08.07) 

 Wycieczka do Zubrzycy Górnej  (29.07) 

SIERPIEŃ  

 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  

 Wycieczka do ogrodów Kapias w Goczałkowicach-Zdroju (12.08) 

 Grillowanie w ogrodzie ośrodka (24.08 oraz 26.08) 

WRZESIEŃ 

 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 

 Grillowanie w ogrodzie ośrodka  

 Wycieczka do ZOO do Krakowa (15.09) 

 Pielgrzymka do Sanktuarium w Mogile (17.09) 

 

Informacje zebrał Zespół Redakcyjny 

AKTUALNOŚCI  
O tym co było i o tym co będzie, 

czyli wspomnienia i aktualności lipca, sierpnia i września 
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Życzenia dla Solenizantów lipca, sierpnia, września 

 

Drodzy Solenizanci! 

Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia! 

Życzenia dla Was najlepsze! 

Pomyślności i ludzkiej życzliwości! 

 

 

 

          W imieniu Zespołu Redakcyjnego przygotował Teofil Korzeniowski 

SOLENIZANCI 
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Grill 
                                                                                              pisze Małgosia Chominiec 
 

W czerwcu mieliśmy grilla w ogrodzie naszego Domu. Siedzieliśmy pod namiotem. Stoły były 

ustawione po obu stronach namiotu. Były one pokryte białymi ceratami. Na stołach były ustawione 

talerze ze smakołykami, a także napoje. Przygrywała nam muzyka. Tańczyliśmy. Po tańcach była 

przerwa. Później były zadawane różne zagadki czytane przez naszą terapeutkę Agnieszkę. 

Następnie ponownie tańczyliśmy. Tańczyłam w kółku m.in. z opiekunką Jadzią, Beatką, Krzysiem, 

a potem też z Leszkiem. W ramach tego spotkania mieliśmy kawę, herbatę i ciasto upieczone przez 

nasze panie kucharki. Kiełbaski, które jedliśmy później piekli na grillu ks. kapelan Zbyszek 

i Boguś. W międzyczasie mieliśmy ciekawe gry zręcznościowe. Pogoda nam dopisała, nie było 

deszczu ani upału. Był to dobry czas. 

 

 

WYDARZENIA 
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Wycieczka do Doliny Chochołowskiej 

                                                                            relacja Bogusia Kuźmy 

Przyjechaliśmy pod Dolinę Chochołowską. Ksiądz Zbyszek,  który był kierowcą zaparkował nasz 

samochód. Następnie poszliśmy kupić bilet wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego 

i zrobiliśmy zakupy w tamtejszych góralskich kramach. Kolejny punkt programu to wejście na teren 

Doliny Chochołowskiej; spacerowaliśmy tam, a ja też robiłem zdjęcia. W Dolinie Chochołowskiej 

spodobały mi się domy góralskie z drewna. Po spacerze poszliśmy do baru na obiad. Bar ten mieścił 

się w pobliżu doliny i muszę wam powiedzieć, że było tam dobre jedzenie. 
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Wycieczka do Zubrzycy Górnej  

                   relacja Kornelii Monki, Anieli Pecel, Ludwika Przały 

 

W czwartek 29 lipca byliśmy na 

wycieczce we wsi Zubrzyca 

Górna. Była to bardzo piękna 

wycieczka. Po przyjeździe 

zjedliśmy razem na terenie 

skansenu drugie śniadanie, 

a później zaczęliśmy zwiedzanie. 

Na terenie skansenu mogliśmy 

zobaczyć stare chałupy 

i wyobrazić sobie dzięki temu 

jak kiedyś mieszkali ludzie - 

chłopi i ludzie z wyższych sfer. 

Chałupy te były bardzo ładne. 

Zrobione z drewna. Dachy miały 

ze słomy. Na jednym z domów 

był zegar słoneczny. W jednej 

z chałup były barwne serwety 

z wyszytymi bocianami i kwiatami. Bardzo ładne. Zapamiętaliśmy też stare ale piękne 

abażury, ławy, stoły, krzesła, łóżka i piece do wypiekania chleba. Przy jednym z domów 

była wozownia gdzie mogliśmy zobaczyć 

stare bryczki, wozy, a przy niektórych 

chatach były ładne ogródki. Spacerując 

natrafiliśmy na kapliczkę z Matką Boską 

i na drewniane starodawne ule.  

Na terenie tego muzeum był też 

drewniany kościół. Będąc w tym 

skansenie obejrzeliśmy także film 

o historii tego muzeum i historii 

orawskiej ziemi.  

Na zakończenie wycieczki pojechaliśmy 

na obiad do Karczmy Zbójeckiej do 

Zawoi, gdzie nie tylko jedliśmy, ale 

poznaliśmy też pięknego rudego kota, 

którego niektórzy poczęstowali obiadem. 

Bardzo nam odpowiadał spokój, który 

czuliśmy na wycieczce. Spacerując po 

skansenie ten spokój czuliśmy wyraźnie. 

Oddychało się dobrze. Było dobre 

powietrze, pogoda nam dopisała. 
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Wycieczka do Ogrodów Kapias  

w Goczałkowicach 

                                            relacja Beaty Kaczmarskiej, Teresy Kukuczki  

W czwartek 12 sierpnia wraz 

z koleżankami i kolegą oraz 

z   paniami    Agnieszką, Danusią 

i  księdzem kapelanem byliśmy 

w pięknych ogrodach w mieście 

Goczałkowice.  Bardzo dużo 

spacerowaliśmy oglądając rosnące 

tam kolorowe kwiaty, drzewa, 

krzewy. Na terenie tego 

gospodarstwa były stare chaty, 

stary wiatrak, stary rower. 

Widzieliśmy  staw z  kolorowymi 

rybkami. Robiliśmy w tym 

spacerze przerwy, siadając na 

ławkach, odpoczywając, rozmawiając. Na terenie tych ogrodów była też restauracja gdzie jedliśmy 

obiad. Podczas tej wycieczki była możliwość zakupienia pamiątek np. kwiatów, kubków i różnych 

innych rzeczy. Na wycieczce było dobrze. Troszczyliśmy się na tym wyjeździe wzajemnie o siebie. 

Jesteśmy zadowoleni z tego wyjazdu.  
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                                                                przygotowała Beata Kaczmarska 

 

 

Podobają mi się dłuższe włosy. Zawsze nosiłam krótkie 

fryzury, ale od pewnego czasu zapuszczam włosy, aby mieć 

je dłuższe i spełnić tym samym swoje marzenie o innej 

fryzurze.  

Jak dowiedziałam się w tym roku modne są fryzury 

o lekkich  cięciach i naturalnych kolorach oraz fryzury 

wystylizowane o kolorach intensywnych, głębokich. 

Dla włosów nieco dłuższych polecane są lekkie upięcia 

ozdobione spinkami.  

Włosy długie natomiast modnie jest upiąć w wysoki kok lub uczesać kucyk i ozdobić go wstążką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezależnie od tego jednak jaką mamy fryzurę bardzo ważna jest pielęgnacja włosów. Pielęgnacja 

włosów to ich mycie szamponem  dostosowanym do rodzaju włosów. Nałożenie też odpowiedniej 

odżywki lub maski. Włosy suszymy suszarką, ale lepsze dla włosów jest pozostawienie ich 

mokrych aż do naturalnego wyschnięcia.  

O WŁOSACH... 
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                                                                   proponuje Mieczysław Kozioł  

Pomocna pianka do golenia 

Zapobiega parowaniu luster – nanieś piankę do golenia na papierowy ręcznik 

i przetrzyj lustro w łazience. Następnie wypoleruj do sucha.   

Naoliwi skrzypiące drzwi – wystarczy wetrzeć niewielką ilość w szczeliny 

zawiasów, a nadmiar zebrać papierowym ręcznikiem.  

Usunie kamień i zabrudzenia z baterii łazienkowej – nanieś piankę na baterię 

i wypoleruj. 

Usunie tłuste plamy z odzieży – nałóż niewielką ilość pianki na plamę i pozostaw 

na 5 minut. Spłucz i wypierz ubranie.  

 

Ostrzymy nożyce 

Dobre, ostre nożyczki to jedno z najbardziej użytecznych przedmiotów w domu. 

Dowiedz się, jak samemu je naostrzyć. 

Tnij nożycami kawałek papieru ściernego lub folii aluminiowej. Sprawdzaj ostrość 

na kawałku tkaniny. Powtarzaj czynność, aż nożyce będą wystarczająco ostre.  

Weź grubą igłę i próbuj przeciąć ją nożycami, przesuwając igłę wzdłuż ostrza. 

 

Walczymy z roztoczami w sypialni  

Nie ściel łóżka zaraz po wstaniu. Ciepły i wilgotny spód to doskonałe siedlisko dla 

roztoczy. Zaczekaj godzinę, aż pościel ,,odetchnie’’  i dopiero zaściel łóżko.   

Przynajmniej raz w miesiącu wietrz i odkurzaj materac. Systematycznie zmywaj 

podłogę pod łóżkiem.    

Wywieszaj pościel na słońce i mróz. Sprawiają, że wilgoć odparowuje, a roztocza 

giną. 

Raz w tygodniu zmieniaj pościel i pierz ją w wysokiej temperaturze. 

 

Sposób na zatkany odpływ 

Zatkaną rurę w łazience udrożnisz aspiryną! Do odpływu umywalki lub wanny 

wrzuć dwie tabletki aspiryny i zalej szklanką octu. Poczekaj kilka minut, aż 

nastąpi reakcja chemiczna. Po tym czasie zalej odpływ ciepłą wodą. Rura powinna 

się odetkać. 

PORADY 
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Ania z Zielonego Wzgórza 

                                                                      poleca Małgosia Chominiec 

 

W naszej świetlicy jest biblioteczka. Znalazłam tam książkę, której okładka 

zwróciła moją uwagę. Okazało się, że jest książka pt „ Ania z Zielonego 

Wzgórza”. Książkę tą przeczytałam i chcę ją wam Czytelnicy – polecić! 

„Anię z Zielonego Wzgórza” napisała kanadyjska pisarka Lucy Maud 

Montgomery. Główną bohaterką jest Ania, która mieszka na Zielonym 

Wzgórzu. Dziewczynką opiekuje się starsze bezdzietne małżeństwo. 

Książka opowiada o licznych przygodach rudowłosej Ani, która była 

bardzo żywiołową i często nieprzewidywalną osóbką. Czytając książkę 

polubiłam Anię, poczułam do niej sympatię. Zachęcam Was czytelnicy do 

przyjemnej lektury. Czytanie tej książki  może Wam sprawić dużo radości!  

_______________________________________________________________________________________ 

Podróże Guliwera  

                                                                                   poleca Boguś Kuźma 

Podróże Guliwera to powieść Jonatana Swifta. Jest ona zaliczana do klasyki literatury angielskiej. 

Opowieść ta to historia podróży głównego bohatera do odległych części  świata. Guliwer występuje 

tu w roli lekarza okrętowego, a później  kapitana kilku statków. 

 

Podróżnik Guliwer po powrocie z ośmioletniej podróży opowiada domownikom o swoich 

przygodach. Jego angielski żaglowiec rozbił się na skałach u wybrzeży nieznanego lądu. 

Szczęśliwie uratowany Guliwer dotarł do brzegu i bardzo zmęczony zapadł w kamienny sen.  

A co działo się później warto przeczytać lub obejrzeć film bo i taki powstał.  Barwna, ciekawa, 

obfitująca w wiele przygód historia. 

WARTO CZYTAĆ... 
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                                                                                     pisze Boguś Kuźma 

Królowa i konkwistador 

Kolumbijski dramat kostiumowy wyprodukowany w 2020 roku przez Cardcol Telewizjon. Polska 

premiera telewizyjna odbyła się 12 lipca o godz.  20.35 w TVP 1.  

To historia Cataliny kobiety, która oddała 

swoją duszę, serce i życie konkwistadorowi . 

Serial ukazuje jedną z pierwszych miłości jaka 

miała miejsce w Ameryce, między królową 

Indian, a Hiszpanem. Po wspólnym założeniu 

miasta Cartagena - Pedro de Hedia poruszony 

obowiązkami uratowania brata, zdradza 

Catalinę . Ona ze złamanym sercem znika. 

Wraca 18 lat później. W jej duszy jest tylko 

jeden cel - zemsta. 

Polecam ten serial, bo pokazuje miłość dwojga ludzi. To bardzo wciągająca historia. 

Obsada: 

Essined Apote-  Catalina de Indians 

Emanuel Eksparca- Pedro de Hedia 

Manuel Nakarro- Diego Nicuesa  

Kepa Amuchastegiuś- Bartolome de las Caass 

________________________________________________________________________________ 

Boso przez świat  

Program podróżniczy prowaadzony przez 

Wojciecha Cejrowskiego mający formę  

25-minutowych reportaży z różnych zakątków 

świata m.in. z Brazylii, Maroka, Ekwadoru, 

Portugalii i innych. Program emitowano 

w TVP2 w latach 2007- 2011 z premierowymi 

odcinkami w niedziele o 9.55, a następnie 

o 10.15. W czerwcu 2011 Wojciech Cejrowski 

rozwiązał współprace z TVP na rzecz  nowego 

programu podróżniczego Wojciech Cejrowski  

Boso, który emitowany był na antenie TVN 

Style od 17 czerwca 2011 roku. Dzięki temu 

programowi dowiedziałem się wiele naprawdę ciekawych historii o innych narodach, plemionach . 

Zachęcam do obejrzenia tego programu. 

MOIM ZDANIEM... WARTO OBEJRZEĆ 
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Mojżesz  

Film biblijny z 1995 roku produkcji 

niemieckiej, amerykańskiej i włoskiej 

w reżyserii Rogiera Younga. Film jest 

ekranizacją historii biblijnego patriarchy 

Mojżesza opisanej w Pięcioksiągu. Film jest 

częścią cyklu filmowego Biblia. Znany też 

jest w Polsce pod tytułem Biblia: Mojżesz.  

Wybrałem ten film do opisu ponieważ 

ciekawie przedstawiona jest postać słynnego 

Mojżesza. 

 

Informacje pochodzą z internetu 

 

 

Zamek w Bojnicach  

                                                                                    pisze Boguś Kuźma 

Bajkowy zamek w Bojnicach należy do najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych zamków 

w Europie Środkowej. Mieści się w Słowacji w miejscowości Bojnice. Zamek z częściowo 

zachowanymi elementami w stylu gotyckim i renesansowym. Co roku odbywa się na zamku 

festiwal  duchów i straszydeł. Program festiwalu składa się z wydarzeń historycznych, które miały 

miejsce w Bojnicach. 

 

Wiadomości pochodzą z internetu 

CIEKAWE MIEJSCA 
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Krynica Zdrój  

                                                                                       pisze Boguś Kuźma 

 

Teren na którym znajduje się Krynica stanowił kiedyś własność królewską. 

Pierwsza wzmianka o Krynicy pochodzi z 1547 roku. Wtedy to niejaki Danko 

otrzymał przywilej na założenie osady noszącej nazwę Kemysz. Pierwsze 

informacje o krynickich źródłach znajdujemy w wydanej w Sandomierzu 

w roku 1723 „Historii naturalnej Królestwa Polskiego” autorstwa Gabriela 

Raczyńskiego. W 1770 roku miejscowość znalazła się pod panowaniem monarchii 

habsburskiej, a w 1773 roku Zdrój Krynicki nabył  komisarz Styra de Saraben. 

Następnie odsprzedał go w 1807 roku rządowi, który to uznał istniejące tu 

budynki  za skład zdrojowy i ustanowił pierwszego lekarza. Z tego roku pochodzą 

również pierwsze opisy leczniczych właściwości tutejszych wód wydane drukiem 

przez profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Augusta Schaltera. W dwa lata 

później miejscowość odwiedziło 180  kuracjuszy. 

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Leksykon Miast Województwa Małopolskiego” 
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Częstochowa i Jasna Góra 

                                                                        przedstawia Mieczysław Kozioł 

Nazwa Jasna Góra nadana została przez Paulinów – zakonników z Węgier, którzy przybyli 

w okolice Częstochowy w 1382 roku. Zapożyczyli ją od macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca 

na Jasnej Górze w Budzie. Za panowania Zygmunta III i Władysława IV Jasną Górę otoczono 

wałami obronnymi. Okazały się one szczególnie ważne w czasie potopu szwedzkiego w XVII w. 

gdy 170 żołnierzy pod dowództwem przeora Augustyna Kordeckiego obroniło klasztor przed wrogą 

armią. Skuteczna obrona Jasnej Góry miała ogromne znaczenie religijne i polityczne, stając się  

symbolem walki o wolność narodu. Po II wojnie światowej Jasna Góra stała się symbolem walki 

z komunizmem. W 1979 roku na Jasną Górę przybył z pielgrzymką papież Jan Paweł II. Pod opieką 

przybyłych w XIV w. Paulinów znajdował się otoczony czcią cudowny wizerunek Matki Boskiej. 

Według tradycji, obraz namalowany został przez św. Łukasza na desce pochodzącej ze stołu, przy 

którym Najświętsza Rodzina spożywała posiłki. Na twarzy Matki Boskiej są dwie rysy, których 

pochodzenie próbowało wyjaśnić wiele legend. 

 

Uważa się obecnie, że powstały one w XV wieku, gdy w Wielkanoc 1430 roku na klasztor napadła 

banda rabusiów w celu zagrabienia cennych wotów. Po włamaniu złodzieje splądrowali Kaplicę 

Matki Bożej, ograbili obraz z kosztowności i pocięli szablami twarz Madonny. Umieszczenie 

cudownego obrazu na Jasnej Górze rozpoczęło etap pielgrzymek. Wśród pątników byli królowie, 

szlachta, rycerstwo, jak i ludzie niższych stanów. Szczególnie popularne stały się grupowe 

pielgrzymki piesze. Obecnie w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę uczestniczy ok. 250 tysięcy 

osób rocznie.    

Informacje pochodzą z książki Tomasza Wójcika – ,"POLSKA  najpiękniejsze miejsca". 
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Wrocław  

                                                                                 przygotował Boguś Kuźma 

Miasto w Polsce zachodniej nad Odrą 

w województwie dolnośląskim. 

Zamieszkuje je około 650 tysięcy 

mieszkańców. Miasto to jest dużym 

ośrodkiem transportu metalowego, 

oraz przemysłu elektrotechnicznego. 

We Wrocławiu znajduje się port 

lotniczy i rzeczny. Miasto to słynie 

z: gotyckiej katedry z barokowym 

wyposażeniem, gotyckiego kościoła 

św. Krzyża,  kościoła św. Klary 

z mauzoleum Piastów wrocławskich, 

polsko - katolickiej katedry z XII w.  

z  romańskim portalem, kościoła 

św. Stanisława i św. Doroty, który 

jest pamiątką spotkania władców 

Polski i Czech w 1351. Będąc we Wrocławiu warto zobaczyć ratusz z XIII wieku oraz wiszący 

most Grunwaldzki, Hale Ludową o średnicy 150 m i wysokości  42 m z początku XX wieku, 

a także ogród botaniczny i zoologiczny. 

Wiadomości pochodzą z książki "Encyklopedia Szkolna". 

_____________________________________________________________________________________ 

DPS Świętochłowice - słów kilka o tym miejscu 

                                                                             przygotował Adam Górecki 

 

Przez 8 lat mieszkałem w DPS 

w Świętochłowicach, który kiedyś był 

prowadzony przez Zgromadzeni Sióstr 

Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, 

a teraz podlega Caritas Archidiecezji 

Katowickiej. Dom ten znajduje na 

ul. Ks. Biskupa Teodora Kubiny 11. 

W tym domu mieszkają tylko mężczyźni.  

W skład tego domu wchodzą 3 oddziały. 

Ten oddział w którym ja mieszkałem 

początkowo jest oddzielony od 

pozostałych. Ma on 2 piętra. Na pierwszym piętrze po lewej stronie od wejścia  jest jadalnia, a po 

prawej stronie są pokoje mieszkalne 2 lub 3 – osobowe. Z jadalni można wyjść na duży balkon, na 

którym jest wygodna huśtawka kilku osobowa, zadaszona i donice z kwiatami. Dodam, że pod 
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balkonem jest garaż. Na piętrze drugim jest sala rehabilitacyjna ze sprzętem do ćwiczeń, a także 

pokoje mieszkalne. Dwa pozostałe oddziały są w tzw. starym budynku.  

Od 1 sierpnia 2013 roku przeszedłem na oddział  2. Budynek w którym mieści się ten oddział ma 

3 piętra. Pierwsze piętro zajmuje oddział 1, drugie piętro – 2, a trzecie piętro – terapia zajęciowa. 

W budynku jest oczywiście klatka schodowa prowadząca schodami do poszczególnych pięter. 

Każdy oddział ma swoją jadalnio-świetlicę.  

W oddziale 2 wychodząc z jadalni, po prawej stronie są pokoje mieszkalne. Na korytarzu mamy 

miejsca gdzie można usiąść. Jest też oczywiście łazienka z dwiema umywalkami i dwiema 

wannami. Są też toalety. Na tym piętrze jest też dyżurka. Jadalnio-świetlica jest duża. Jest w niej 

aneks kuchenny z szafkami na talerze i na inne rzeczy. W tym pomieszczeniu znajduje się też 

zmywarka, z której korzystają mieszkańcy przy pomocy personelu. Posiłek jest przywożony na 

wózku przez personel z pomocą mieszkańców z kuchni, która mieści się na parterze. Na tym piętrze 

jest też mała kaplica i pokój psychologa. W oddziale 2 gdzie mieszkałem było 25 osób. 

Na pierwszym piętrze tego budynku gdzie mieszkałem jest też gabinet lekarski, pokój księgowych, 

gabinet dyrektora, miejsce gdzie można usiąść i poczekać, wyjście na miasto, pokój 

zaopatrzeniowca, pokój pracowników socjalnych, telefon ogólnodostępny, pokój kierownika ZTO 

i pokój głównej księgowej.  

 

 

 

 

                                  Przeczytaj bo warto… proponuje Mieczysław Kozioł 

  

Kciuk – jest najbliżej ciebie, więc zacznij modlitwę w intencji najbliższych ci 

osób.  

Palec wskazujący – pomódl się w intencji osób, które wychowują, kształcą 

i leczą. Potrzebują mądrości i wsparcia we wskazywaniu innym właściwego 

kierunku.   

Palec środkowy – jest najwyższy i przypomina nam o modlitwie za tych, 

którzy mają władzę. Przywódcy, rządzący i liderzy szczególnie potrzebują 

Bożego kierownictwa.    

Palec serdeczny – jest najsłabszym palcem. Módl się za słabych, 

bezbronnych, chorych, strapionych.   

Mały palec – przypomina o modlitwie za samego siebie. Dopiero po 

modlitwach w intencji wcześniejszych grup będziesz w stanie ujrzeć własne 

problemy i potrzeby w odpowiedniej perspektywie.   

Na podstawie "Kalendarza Vademecum RODZINY KATOLICKIEJ 2021" 

MODLITWA 5 PALCÓW   wg Papieża Franciszka 
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AKWARYSTYKA - kardynałek chiński 

                                                                  przygotował Michał Zesławski 

Jest to mała rybka z rodziny 

karpiowatych, popularna rybka 

akwariowa. Gatunek tych rybek 

pochodzi z Azji. Rybka ta osiąga 

długość 4 cm. Ubarwienie tej 

rybki to kolory: złoty, niebieski 

i  czerwony. Kardynałek chiński 

to rybki łagodne, najlepiej czują 

się w grupie większej niż 10 

osobników. W akwarium rybki 

te karmimy pokarmem suchym, 

a uzupełniamy żywym lub 

mrożonym. Rybki żyjące 

w naturalnym środowisku żywią się pokarmem pochodzenia zwierzęcego tj. larwami owadów lub 

drobnymi insektami. Akwarium w którym żyje rybka musi być dobrze filtrowane. Woda 

w akwarium w przypadku tych rybek powinna mieć niską temperaturę tj 16-22 stopni. W wyższej 

temperaturze rybki żyją krócej. Akwarium powinno być obsadzone bujną roślinnością tj. roślinami 

pływającymi. Dobrze jak w akwarium znajdą się też korzenie, gałęzie i suche liście gdyż wtedy 

rybka ma tam środowisko zbliżone do naturalnego i lepiej się tam czuje. 

________________________________________________________________________________ 

 

O filcowaniu 

 

przygotowała Aniela Pecel 

 

Filcuję już długo. Podoba mi się to, lubię to 

robić. Filcowania nauczyła mnie pani 

Danusia z terapii. Do filcowania potrzebny 

jest filc i igła oraz cierpliwość. Z tego filcu 

za pomocą igły robię serduszka, gwiazdki 

kurczaki i inne. Myślę, że warto nauczyć 

się filcowania, nie jest to trudne zajęcie, 

a powstają ładne rzeczy. 

 

ZAINTERESOWANIA 
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                                                                                       pisze Boguś Kuźma 

 

Rzemieślnik wykonujący z drewna 

meble i przedmioty codziennego 

użytku. Pierwszy w Polsce cech 

stolarski powstał w 1489 roku 

w Krakowie. Rozwój meblarstwa 

wiązał się z rozwojem miast, a tym 

samym z rozwojem mieszczaństwa. 

Pierwszą szkołę meblarstwa 

stworzył w roku 1750 Stanisław 

Konarski. Do znanych stolarzy 

zalicza się Jan Jakub Szmider (1791 

do 1872).   Niejednokrotnie zawody 

cieśli oraz stolarza są mylone. 

Mimo że przedmiotem obu jest 

praca z drewnem istnieją między nimi diametralne różnice. Praca stolarza polega na tworzeniu 

z różnych rodzajów drewna oraz materiałów drewnopodobnych.   

Hutnicy pracują w hutach. Stoją 

tam wielkie piece, które służą do 

przetapiania metalu. Piece są 

rozgrzane do temperatury  

1000st. C. Pracują cały czas 

w systemie zmianowym, nawet 

w nocy. Otrzymuje się tutaj stal, 

żelazo, metale nieżelazne 

szlachetne. Istnieje też hutnictwo 

szkła, które zajmuje  się 

produkcją wyrobów szklanych. 

Masie szklanej tzw. dmuchacze 

szkła nadają odpowiedni kształt. 

Wygląda to jakby dmuchali bańki mydlane. Warunki  pracy hutników zarówno w hucie metalu jak 

i hucie szkła  są bardzo trudne . Temperatura przekracza tam 40 st. C. Dlatego hutnik musi być 

ubrany w specjalny ognioodporny kombinezon, maskę rękawice i buty. 

Wiadomości pochodzą z internetu 

ZAWODY 
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Zbigniew Wodecki 
                                                                              pisze Krzysztof Paleczny 

Lubię słuchać piosenek Zbigniewa 

Wodeckiego. To piosenkarz, kompozytor, 

aktor. Urodził się w Krakowie  6 maja 

1950 roku, a zmarł 22 maja 2017 roku 

w Warszawie. Na początku swej kariery 

grał na skrzypcach w zespołach Czarna 

Perła, Anawa. W latach 70-tych rozpoczął 

karierę jako piosenkarz. Według mnie 

jego najpiękniejsze piosenki to "Lubię 

wracać tam gdzie byłem", "Chałupy",  

"Pszczółka Maja", "Zacznij od Bacha", 

"Z Tobą chcę oglądać świat", "Nad 

wszystko uśmiech Twój". Zbigniew 

Wodecki w swoim życiu otrzymał wiele 

nagród i wyróżnień za swoje piosenki. 

Były to m.in. nagrody na festiwalach w Opolu, Sopocie, Pradze, Słonecznym Brzegu  i wiele 

innych. 

________________________________________________________________________________ 

Kamil Bednarek  
                                                                            słów kilka od Reni Jazgar 

Kamil Bednarek jest piosenkarzem. 

Śpiewa różne piosenki. Bardzo są to 

wg mnie fajne piosenki. Bardzo lubię 

jak Kamil śpiewa. Ja wtedy czuję 

radość jak go słyszę i czuję radość jak 

go widzę. Pamiętam Kamila 

Bednarka z długimi włosami, 

pamiętam też, że fajnie się ubiera. 

Jedną z piosenek Kamila, która 

bardzo mi się podoba jest piosenka 

pt. "Cisza". Kamil Bednarek urodził 

się 10 maja 1991 roku, czyli ma 30 

lat. Myślę że ten piosenkarz bardzo 

kocha muzykę. I ja kocham muzykę 

też.  

Zachęcam Was czytelnicy do słuchania piosenek Kamila Bednarka! 

CIEKAWA POSTAĆ 
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Andrzej Wajda  

                                                                                        pisze Boguś Kuźma 

Reżyser filmowy oraz teatralny. 

Nowator w dziedzinie filmu 

autorskiego, jeden z głównych 

twórców szkoły polskiej. W filmie 

adaptował klasykę polskiej 

literatury m.in. "Popioły", "Ziemia 

Obiecana", "Wesele",  "Pan 

Tadeusz",  "Zemsta". Tworzył 

filmy polityczne m.in. "Pokolenie", 

"Człowiek z marmuru", "Człowiek 

z żelaza". Był również autorem 

wielu inscenizacji teatralnych. 

Za całokształt swojej twórczości 

został nagrodzony Oskarem.  

Był  także jednym z fundatorów Centrum Kultury Japońskiej w Krakowie. 

 

Informacje pochodzą z książki "Encyklopedia szkolna" 

________________________________________________________________________________ 

Aron  
                                                                                     przygotował Marek Chmielewski 
 

Oglądając film o Mojżeszu natrafiłem na postać Arona, 

o którym też później czytałem.  Zainteresowała mnie ta postać, 

a zatem spróbuję ją wam czytelnicy przedstawić. 

Aron był synem Amrama i Jochebed z plemienia Lewiego. 

Urodzony w Egipcie. Miał starszą siostrę Miriam i młodszego 

o trzy lata brata Mojżesza. Jego żoną została Eliszeba. Miał 

czterech synów o imionach Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. 

Aron był bardzo ważnym pomocnikiem Mojżesza w realizacji 

Bożych zamiarów tj. wyprowadzenia Izraelitów z niewoli 

egipskiej i wprowadzeniu ich do Ziemi Obiecanej. Był 

rzecznikiem Mojżesza – pomagał mu przemawiać. Bardzo się 

starał wspierać Mojżesza w jego roli. Aron podczas tej misji 

zaliczył wielką wpadkę tj dał się nakłonić  niezadowolonemu 

ludowi do zbudowania złotego cielca i urządzenia mu święta 

ofiarnego. Bóg jednak dzięki wstawiennictwu Mojżesza 

przebaczył mu.  
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Wyjątkowe lody  

                                                                                 proponuje Jola Tondus 

Karotka 

Składniki na 8 porcji 

 500 g młodych marchewek  

 250 ml soku jabłkowego  

 Banan 

 3 łyżki miodu lub brązowego cukru  

 ¼ łyżeczki cynamonu  

 ½ łyżeczki imbiru w proszku  

 1 łyżeczka soku z cytryny 

 

Przygotowanie: 

Marchewki obieramy, myjemy i kroimy w plasterki. Przekładamy do garnka, 

zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Odcedzamy i studzimy. Do miski 

wlewamy sok jabłkowy, dodajemy marchewki, obrany banan, miód, cynamon, 

imbir oraz sok z cytryny i blendujemy na mus. Masę przelewamy do pojemnika 

(np. po lodach) i wstawiamy na pół godziny do zamrażarki. Następnie wyjmujemy, 

dokładnie mieszamy, znów mrozimy przez 30 minut. Wyjmujemy raz jeszcze, 

mieszamy i mrozimy około 4 godzin. Przed podaniem wyjmujemy z zamrażalki 

około 10 minut wcześniej, aby lody nieco zmiękły i dały się formować w kulki.  

KULINARIA 
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Sernik  
                                                                             proponuje Renia Jazgar 

SKŁADNIKI: 

Masa serowa: 
1 kg twarogu półtłustego  

250 g cukru (= 1,25 szklanki) 

3 łyżeczki cukru waniliowego  

100 g masła (lub margaryny) 

7 jajek  

2 łyżki skrobi ziemniaczanej (= 30 g) 

2 łyżki mąki pszennej (= 30 g) 

Opcjonalnie: 
skórka starta z pomarańczy 

około 2 garści rodzynek 

Dodatkowo: 
cukier puder do posypania 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

1. Dno tortownicy o średnicy 26 cm wyłożyć papierem do pieczenia, 
a następnie zacisnąć obręcz. 

2. Oddzielić żółtka od białek. 

3. W miseczce wymieszać skrobię z mąką pszenną. 
4. W misie miksera utrzeć miękkie masło z cukrem i cukrem waniliowym na 

jasną masę. (Cukier się nie rozpuści, masa stanie się kremowa dopiero po 
dodaniu żółtek). Dalej miksując na najwyższych obrotach, dodawać 
stopniowo po jednym żółtku. 

5. Zmniejszyć obroty miksera na średnie i dodawać stopniowo ser, a następnie 
wymieszaną mąkę. (Teraz można dodać startą skórkę z pomarańczy,  lub 

rodzynki i wymieszać do połączenia). 
6. Osobno ubić białka na sztywno i wmieszać delikatnie szpatułką do masy 

serowej. 

7. Masę serową wyłożyć do tortownicy i wyrównać. Piec w nagrzanym 
piekarniku ok. 60 minut w temperaturze 170°C (grzałka góra- dół). 
Wyłączyć piekarnik i studzić sernik przy lekko uchylonych drzwiczkach 

piekarnika. Pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Zimny sernik wstawić 
na parę godzin do lodówki. 

8. Sernik oprószyć cukrem pudrem lub polać polewą czekoladową. 

________________________________________________________________________________ 

SMACZNEGO!!! 
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Irbis - pantera śnieżna  

                                                                                                         pisze Boguś Kuźma  

Irbis to piękny drapieżnik z rodziny kotów, dobrze przystosowany do życia w wysokich górach. 

Jego ciało ma około 1,3 metra. Długość ogona prawie 1 m. Irbisy ważą od 25 do 75 kg. Prowadzą 

dzienny tryb życia. Na łowy wyruszają przeważnie o zmierzchu. Polują na koty, owce, górskie kozy 

i jelenie. 

 

Informacje pochodzą z książki „Zwierzęta w Zoo” Lewin Efe. 

 

 

Przygotuj ilustrację zawierającą jesienny krajobraz lub jesienny symbol. Prace  
można wykonać w formie rysunku, wycinanki, kolażu. Ilustrację prosimy 

przygotować na kartce formatu A4. Prace należy złożyć w gabinecie psychologa 
(p. 316) do dnia 29 października 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu w listopadzie. 
Na wszystkich uczestników czekają nagrody! 

________________________________________________________________________________ 

   

 

ZWIERZĘTA 
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