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O tym co było i o tym co będzie 
 
 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 Msza Święta – codziennie 

 Nabożeństwo Różańcowe – codziennie 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 Zajęcia terapeutyczne zgodnie z harmonogramem 

 Spacery na terenie ogrodu DPS 

 Wyjścia poza teren DPS w towarzystwie personelu prowadzone w reżimie 

sanitarnym 

LISTOPAD 

 Msza Święta – codziennie 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 Zajęcia terapeutyczne zgodnie z harmonogramem 

 Spacery na terenie ogrodu DPS 

 Wyjścia poza teren DPS w towarzystwie personelu prowadzone w reżimie 

sanitarnym 

 Wycieczka do Bielska –Białej: zwiedzanie Zamku Książąt Sułkowskich  

 Otwarcie wystawy prac pt. "Igłą , pędzlem, sercem" wykonanych przez Beatę 

Kaczmarską  

GRUDZIEŃ 

 Msza Święta - Roraty – codziennie 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie 

 Zajęcia terapeutyczne zgodnie z harmonogramem 

 Spacery na terenie ogrodu DPS 

 Wyjścia poza teren DPS w towarzystwie personelu prowadzone w reżimie 

sanitarnym 

 Niespodzianka mikołajkowa 

 Dekorowanie Domu na Boże Narodzenie 

 Obchody Świąt Bożego Narodzenia: wigilia, pasterka, kolędowanie 

 Podsumowanie roku 2021 

 

Informacje zebrał Zespół Redakcyjny 

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

i aktualności października, listopada i grudnia 
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Życzenia dla Solenizantów października, listopada i grudnia 

 

Wszystkiego Najlepszego! 

Nieustające życzenia 

Zdrowia, Szczęścia, Pomyślności! 

Bądźcie pełni radości i miłości! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia przygotowali:  

                                        Aniela Pecel i Teofil Korzeniowski 

URODZINY, IMIENINY 
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Wystawa prac „Igłą, pędzlem, sercem” 
 

       relacja Beaty Kaczmarskiej - autorki prac prezentowanych na wystawie  

 

 

 

W środę 24 listopada miało miejsce otwarcie wystawy moich prac. Prace te robiłam na terapii 

w ramach zajęć. Moją przewodniczką artystyczną w przygotowaniu tych obrazów była 

p. Agnieszka – terapeutka. Wystawę otwarła pani Danusia – terapeutka, później kilka słów o mnie 

powiedziały panie Jadzia – moja opiekunka i  Agnieszka – kierowniczka.  Obrazy, które 

zaprezentowałam na wystawie, robiłam dosyć długo, około roku czasu. Tematyką moich prac są 

kwiaty, ptaki, ludzie. Używam intensywnych kolorów tj. czerwonego, żółtego, zielonego, 

granatowego, pomarańczowego i innych. Lubię takie żywe kolory. Część moich obrazów 

malowałam, a część wyszywałam. Podczas wystawy wypiliśmy szampana dla uhonorowania tej 

chwili, a później zaprosiłam zgromadzonych gości na poczęstunek. Otrzymałam od wielu osób 

gratulacje, kwiaty. Całe to wydarzenie zostało sfotografowane i każdy kto chciał zrobić sobie ze 

mną zdjęcie to miał taką możliwość. Drodzy Czytelnicy gazetki; zapraszam Was do obejrzenia 

moich prac, które wystawione są na tablicach w obrębie przewiązki. 

 

 

WYDARZENIA 
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Informacje świąteczne 

                                                         przygotował Mieczysław Kozioł 

Dlaczego właśnie zimą? 
Przyjęło się, że dzień narodzin Jezusa przypada na 25 grudnia, lecz współcześni naukowcy nie mają 

wątpliwości – Boże Narodzenie nie miało miejsca zimą. Skąd więc ta data? Pierwsi chrześcijanie 

nie przywiązywali dużej wagi do czasu i miejsca narodzin Jezusa. Próbę ustalenia dokładnej daty 

podjęto dopiero w III wieku, przypuszczając, że wydarzenie mogło mieć miejsce w kwietniu, inni, 

że w maju - z czym zresztą zgadzają się historycy. Datę 25 grudnia ustalił dopiero sobór w Nicei na 

początku IV wieku. Wiele ówczesnych kultur pogańskich obchodziło tego dnia święta związane 

z przesileniem zimowym, np. Narodziny Niezwyciężonego Słońca popularne w starożytnym 

Rzymie. Boże Narodzenie miało więc zastąpić pogańskie obrzędy, nadając im nowe chrześcijańskie 

znaczenie.     

Nie tylko Święty Mikołaj 
Tradycje świąteczne w poszczególnych krajach różnią się, 

ale we wszystkich obdarowuje się dzieci prezentami, choć 

nie wszystkie czekają na Świętego Mikołaja, a i sam 

święty w zależności od szerokości geograficznej różnie 

jest prezentowany. W Grecji - kraju typowo wyspiarskim - 

Mikołaj jest patronem żeglarzy, zaś prezenty rozdaje 

Święty Bazyli i nie w Boże Narodzenie, ale 1 stycznia. 

W Rosji zamiast Mikołaja przychodzi Dziadek Mróz, 

w Niemczech Gwiazdor, w Czechach zaś prezenty 

przynosi Dzieciątko Jezus (zwyczaj znany też na Śląsku). 

Włoska tradycja jest jeszcze ciekawsza - tu najmłodszych 

obdarowuje czarownica La Befana, zaś w Hiszpanii dzieci 

na prezenty muszą czekać do 6 stycznia, a przynoszą je 

Trzej Królowie, choć w Katalonii podarki daje także… 

świąteczny pieniek nazywany Tio de Nadal.   

Magiczna moc jemioły 

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych tradycji świątecznych jest zwyczaj wieszania jemioły - 

nad świątecznym stołem, nad 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. 

OKOŁOŚWIĄTECZNIE 
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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 m.in. w leczeniu 

nadciśnienia. Zwyczaj całowania się 

pod jemiołą, który ma wzmocnić 

miłość zakochanych i zapewnić im 

pomyślność, pojawił się jednak 

dopiero w XIX wieku. 

 

Wigilijna poezja   

                                      wiersze proponuje przeczytać Kornelia Monka 

"To już pora na wigilię"  

Wanda Chotomska 

 

To już pora na wigilię, to już czas,  

A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,  

A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść,  

Bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.  

Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat,  

Żeby razem z nami przy tym stole siadł.  

Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,  

Żeby razem z nami kolędować mógł.  

Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,  

Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,  

Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,  

Bo samotny nikt nie może zostać dziś... 
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"Przy Wigilii"   

Mieczysława Buczkówna 

 

Podzielić się opłatkiem,  

powiedz mi, co to znaczy?  

To dobrze życzyć innym 

I wszystko im przebaczyć. 

Przy wigilijnym stole  

niech obcy gość zasiędzie. 

W twoim rodzinnym kole, 

przy opłatku, kolędzie. 

________________________________________________________________________________ 

"Gwiazda"  

Leopold Staff

 

Świeciła gwiazda na niebie, 

Srebrna i staroświecka, 

Świeciła wigilijnie, 

Każdy zna ją od dziecka. 

Zwisały z niej z wysoka 

Długie, błyszczące promienie, 

A każdy promień to było 

Jedno świąteczne życzenie. 

I przyszli – nie magowie 

Już trochę postarzali – 

 

 

 

Lecz wiejscy kolędnicy, 

Zwyczajni chłopcy mali. 

Chwycili za promienie 

Jak w dzwonnicy za sznury, 

Ażeby śliczna gwiazda 

Nie uciekła do góry. 

Chwycili w garść promienie, 

Trzymają z całej siły, 

I teraz w tym rzecz cała, 

By się życzenia spełniły.
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Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem 

                                                          przypomina Mieczysław Kozioł 

 

Naucz nas, Panie Boże,  

dzielić się chlebem,  

miłością życzliwością  

ze wszystkimi ludźmi, 

a zwłaszcza z tymi, 

wśród których żyjemy. 

Obdarz miłością, zgodą 

i jednością naszą rodzinę. 

Wlej nadzieję w serca ubogich, 

samotnych, osieroconych 

i przeżywających jakiekolwiek 

cierpienia. 

 

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie… 

                                                             Modlitwa pochodzi z "Vademecum KATOLIKA 2017" 

________________________________________________________________________________ 

 

Modlitwa brewiarzowa i wstawiennicza 

                                                            refleksje Adama Góreckiego 

 

Modlitwa brewiarzowa czyli uwielbienie Pana Boga to modlitwa, którą odmawiam z samego rana. 

Później w kaplicy około 6.30 odmawiam modlitwę wstawienniczą za pomocą koronki 

franciszkańskiej, albo różańca. Modlitwa wstawiennicza to modlitwa, którą odmawiam 

w konkretnej intencji, za konkretne osoby. 

Dla mnie modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Bez tej rozmowy nie wyobrażam sobie życia 

chrześcijańskiego. W modlitwie wychwalam Boga i proszę Go o potrzebne łaski dla tych za których 

modlę się. 

Modlitwa jest dla mnie niezbędna tak jak woda i pokarm do codziennego życia. Bez modlitwy 

czułbym pustkę.  
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LASSIE, WRÓĆ! 
                                                                                      propozycja Małgosi Chominiec 

 

 

Drodzy czytelnicy, tym razem chcę Wam polecić 

książkę pt. „Lassie wróć”. Autorem książki jest Eric 

Knight. Jest to powieść która opowiada o przyjaźni 

pomiędzy tytułową Lassie, a chłopcem o imieniu Joe. 

Lassie to owczarek szkocki długowłosy, który 

wychowywał się u Joego . Ze względu na trudną 

sytuację finansową  rodzice chłopca  bez wiedzy Joego 

postanawiają sprzedać psa. Przyjaźń  chłopca i psa 

zostaje wystawiona na próbę. Powieść zawiera bardzo 

wiele ciekawych przygód psa, emocjonujących, 

wzruszających.  

Dodatkowym atutem książki są piękne opisy przyrody. 

Czytelnicy zatem jeśli chcecie dowiedzieć się jak 

potoczyły się losy psa i jego przyjaźni z Joe zachęcam 

do przeczytania książki. Warto!   

 

 

 

 

 

Z historii - dowcipy PRL-u  

                                                               zebrał Mieczysław Kozioł 

 
1. Chcesz cukierka? Idź do Gierka, Gierek ma, to ci da. 

2. Liczba mnoga od wyrazu ,,człowiek’’?  Kolejka.  

3. Co to jest jaszczurka?  Krokodyl po reformie gospodarczej. 

4. Kto wynalazł konserwy?  Radziecki uczony Puszkin. 

WARTO CZYTAĆ... 

NA WESOŁO :-) 
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Moda na zimę 2021/2022 
                                                            przygotowała Teresa Kukuczka 

 

Do mody zimowej wraca styl lat 70 . Projektanci mody proponują nam spodnie dzwony, kurtki 

z futerkiem, zwiewne sukienki ze stójką , dzianinowe spódnice i sukienki, dżinsowe kombinezony. 

Powracają w modzie intensywniejsze kolory żółty, czerwony i niebieski. 

 

Styl lat 70. to także koszulowe bluzki i trapezowe spódnice,  kolorowe futra oraz kozaki na słupku. 

Tej zimy w modzie są także wełniane kraciaste płaszcze i kurtki oraz nadal puchowe kurtki 

i płaszcze.  

MODA 
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                                                                         pisze Boguś Kuźma 

Piwniczna Zdrój  

  

Piwniczna Zdrój położona jest 

w powiecie nowosądeckim u stóp 

najciekawszych pasm Beskidu 

Sądeckiego nad rzeką Poprad. 

Odległość od Nowego Sącza wynosi 

25km od Krynicy 38 km. Miasto 

jest siedzibą gminy w skład której 

wchodzi 6 sołectw. Powierzchnia 

tego miasta wynosi 38,3 km
2
. 

Zamieszkuje je około 6 tysięcy 

mieszkańców. Pierwszym jego 

wójtem został odbiorca przywileju lokacyjnego, mieszczanin Hanko z Sącza. Niedługo po lokacji w 

mieście powstała parafia przy której już w XV wieku istniała szkoła. Leżące przy ważnym szlaku 

handlowym prowadzącym na Węgry miasto miało możliwości rozwoju handlu i rzemiosła. Miasta 

nie oszczędzały zarówno zawieruchy wojenne jak i również kataklizmy, w tym pożary, a przede 

wszystkim powodzie powstałe w wyniku  wylewów Popradu.   

Informacje pochodzą z książki "Leksykon Miast  województwa małopolskiego" Praca Zbiorowa 

____________________________________________________________________________________ 

Biała  Pustynia 

 

Biała Pustynia to część Pustyni 

Libijskiej w środkowym Egipcie. 

Na skutek erozji wapiennych skał 

powstały na tym terenie skalne 

twory przypominające kształtem 

grzyby, drzewa i zwierzęta. 

Najbardziej niesamowite wrażenie 

pejzaż ten robi podczas zachodu 

słońca gdy białe wapienne skały 

przybierają odcienie czerwieni beżu 

i różu. Najlepszym sposobem na 

odwiedzenie pustyni jest dwu 

dniowe safari organizowane przez 

Beduinów . 

 

Informacje pochodzą z książki „Cztery strony świata. Od Stambułu do Kapsztad"  Praca Zbiorowa 

CIEKAWE MIEJSCA 
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                                                                                                         pisze Boguś Kuźma 

Jaszczurka zwinka 

 

Jaszczurka zwinka jest - obok 

jaszczurki żyworodnej - jedynym  

dotąd przedstawicielem  jaszczurek 

właściwych w Polsce. Zasięg 

występowania jaszczurki zwinki 

rozciąga się od zachodniej Europy 

po Kazachstan i Mongolię. 

Jaszczurka ta dorasta do 23,5 cm 

wraz z ogonem, na który przypada 

aż 11 cm. Kiedy tylko wystąpi jakieś 

zagrożenie jaszczurka by dać sobie 

trochę czasu na ucieczkę odrzuca 

go. Atakujący drapieżnik skupia wtedy swoją uwagę na ogonie. W sytuacjach zagrożenia 

jaszczurka przybiera bardziej jaskrawe intensywne barwy. W ubarwieniu jaszczurki dominuje 

barwa szarobrązowa . Od głowy aż do ogona przebiegają jaśniejsze paski. U obu płci z tyłu głowy 

umieszczone są otwory uszne, będące prymitywnym narządem słuchu.  

________________________________________________________________________________ 

Krab  

Kraby - to grupa skorupiaków 

dziesięcionogów, u której 1-sza 

para odnóży przekształciła się 

w szczypce. Głowotułów jest 

szeroki, okrągławy lub czasem 

trapezowaty, okryty twardym 

pancerzem. Kraby są bardzo 

zwinne. Mogą poruszać się do 

przodu, do tyłu lub bokiem. 

Większość gatunków nie potrafi 

pływać. Są  jednak i tacy 

członkowie gatunku, którzy 

wykazują tę zdolność. Mam tu na 

myśli kalinka błękitnego, który jest najlepszym pływakiem spośród skorupiaków. Kraby żyją 

w ciepłych morzach, nieliczne zasiedliły wody słodkie i zimne, natomiast w tropikach wiele 

gatunków żyje w wilgotnych środowiskach lądowych wracając do morza tylko na okres rozrodu. 

 

Informacje o tych zwierzętach pochodzą z internetu. 

ZWIERZĘTA 
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Konstanty Ildefons Gałczyński 

                                                                    przygotował Boguś Kuźma 

Poeta, urodził się w Warszawie w rodzinie drobno mieszczańskiej. Jego ojciec, również 

Konstanty, pracował jako technik kolejowy. Matka z domu Łopuszańska była córką 

właściciela restauracji znanej wtedy firmy Wróbel. Młodszy o 11 miesięcy brat poety zmarł 

przedwcześnie w roku 1921. Rodzina 

kilkakrotnie zmieniała warszawski adres, 

by w końcu osiąść na upamiętnionej 

w wierszu Towarowej 54. W 1912 roku  

Gałczyński rozpoczął naukę w Szkole 

Technicznej Kolei Warszawsko- 

Wiedeńskiej. Jednak już 1914 wraz 

z rodziną zostaje ewakuowany do 

Moskwy. W 1918 powrócił do Warszawy 

gdzie kontynuował naukę w gimnazjum. 

Przed maturą zadebiutował wierszem 

pod tytułem "Szturm" opublikowanym  

w gazecie „Rzeczpospolita”.  Następnie 

Gałczyński podjął studia wyższe  na  

Uniwersytecie Warszawskim. W 1918 

założył pisemko "Dyscypuł" , w którym 

drukował swoje pierwsze próby 

poetyckie. Poeta związany był z różnymi 

grupami literackimi. W 1930 roku 

poślubił Natalię Awałow.  

Gałczyński jest autorem bardzo wielu 

wierszy. Poezja Gałczyńskiego stała się 

inspiracją dla wielu twórców muzyki 

popularnej. Jego teksty wykorzystywane były także w kabaretach takich jak Kabaret Olgi 

Lipińskiej, Kabaret Potem . Teksty Gałczyńskiego były wykorzystane do piosenek 

śpiewanych m.in. przez Kazika Staszewskiego z zespołem Kult, Stana Borysa, Marylę 

Rodowicz, Marka Jackowskiego, Annę Marię Jopek, Jana Kobuszewskiego, Marka 

Grechutę, Magdę Umer, Annę German, Grzegorza Turnau i innych. Polski poeta znany 

jest jednak najbardziej za sprawą humoresek Teatrzyk Zielona Gęś z takimi postaciami jak 

Osiołek Porfirion, Piekielny Piotruś, Hermenegilda Kociubińska, Zielona Gęś. 

 

Wiadomości pochodzą z internetu. 

CIEKAWE POSTACI 
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ZZZeeessspppóóółłł   CCCzzzeeerrrwwwooonnneee   GGGiiitttaaarrryyy   

                                                                            pisze Krzysztof Paleczny 

Zespół został założony 3 stycznia 1965  w Gdańsku  przez: Bernarda Dornowskiego, Jerzego 

Kosselę, Krzysztofa Klenczona, Jerzego Skrzypczyka i Henryka Zomerskiego. Zespół zagrał 

pierwszy koncert 23 stycznia 1965 roku Pod koniec 1965 odszedł Henryk Zomerski, a jego miejsce 

zajął Seweryn Krajewski. 

 

Gatunek muzyki, którą tworzą to big-bit i rock and roll. Zespół ten zdobył wiele wyróżnień i innych 

nagród na festiwalach np. w Opolu, Sopocie czy Zielonej Górze. Skład zespołu wielokrotnie się 

zmieniał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenki  Czerwonych Gitar, które podobają mi się szczególnie to: "Kwiaty we włosach", "Ciągle 

pada", "Nie zadzieraj nosa", "Dozwolone do lat 18", "Anna Maria", „"Takie ładne oczy", "Tak 

bardzo się starałem" i wiele innych. Zachęcam do słuchania piosenek Czerwonych Gitar.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzeszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Dornowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kossela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kossela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Klenczon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Skrzypczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Zomerski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn_Krajewski
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Gospodarstwo rolne  
                                                           przygotował  Marek Chmielewski 

 

Ostatnio zainteresował mnie temat życia na wsi i temat rolnictwa. Kilka lat temu miałem okazję być na wsi, 

widzieć zwierzęta tam mieszkające oraz gospodarza, który zajmował się nimi. Lubiłem patrzeć na rosnące 

zboże. Niedawno zacząłem czytać gazetę poświęconą rolnictwu i chcę się z Wami czytelnicy podzielić 

kilkoma ciekawymi informacjami  z tej dziedziny.  

O mleczarstwie…  

Już od prawieków ludność polska zajmowała się 

wyrobem serów, masła, śmietany. W przeszłości na 

ziemiach polskich utrzymywano trzy gatunki 

zwierząt dostarczających mleko, a były to kozy, 

owce i krowy. Jak dowiedziałem się, gospodarka 

hodowlana została zapoczątkowana już 

w VI tysiącleciu p.n.e. W okresie średniowiecza jej 

poziom znacznie się podniósł. Wówczas głównie 

skupiano się na hodowli wołów i wykorzystywano je 

jako siłę pociągową. Użytkowanie mleczne krów nie miało wtedy większego znaczenia. W XVIII wieku 

zaczęto rozwijać hodowlę bydła i sprowadzano m.in. krowy mleczne z Holandii. Popularne wówczas było 

zakładanie tzw. olęderni czyli gospodarstw mleczarskich. Zasadnicze zmiany w rozwoju mleczarstwa 

przyniósł wiek XIX. Wtedy wzrosła wiedza dotycząca rolnictwa i hodowli oraz miał miejsce postęp 

technologiczny w sferze maszyn i urządzeń. Wynaleziono wówczas wirówkę do mleka, a także wiele innych 

narzędzi wykorzystywanych do produkcji masła i serów. Pod koniec XIX wieku  powstały pierwsze 

spółdzielnie mleczarskie i mleczarstwo wyodrębniło się jako przemysł . Zaczęło się też tworzyć i  rozwijać 

szkolnictwo  kształtujące  fachowców  z  tej  właśnie  dziedziny. 

________________________________________________________________________________ 

Czy wiesz że… 

                                                                                      przygotował Mieczysław Kozioł 
 Amerykanie w ciągu roku zjadają miliard hot-dogów. 

 Biedronki przychodzą na świat całkiem żółte.  

 Byki nie rozróżniają kolorów. Rozwściecza je ruch płachty torreadora.  

 Budowa ciała świni uniemożliwia jej spojrzenie w niebo.  

 Cytryny zawierają więcej cukru niż truskawki. 

 Człowiek przebywając w świetle dziennym, synchronizuje swój wewnętrzny cykl z porami 
dnia i znacznie lepiej śpi w nocy. 

 217 tysięcy litrów paliwa mieszczą zbiorniki Boeinga 747. 

 Dżdżownice wychodzą z podziemi podczas deszczu, ponieważ woda zalewa ich 
podziemne tunele i jakby nie wyszły, to by się potopiły.  

 Francją 15 minut rządził Ludwik XIX. 

 Gdy mocno kichasz możesz złamać sobie żebra. 

CIEKAWOSTKI 
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przygotował Michał Zesławski  

 

Akara  pomarańczowopłetwa 

Rybka ta pochodzi z Ameryki Południowej.  Ma ciekawy wygląd.  Samce 

charakteryzują się jaskrawopomarańczową krawędzią płetwy ogonowej 

i grzbietowej oraz żółtymi płetwami piersiowymi. Na tułowiu rybka posiada 

zielononiebieskie metaliczne wzory. Pysk i pokrywy skrzelowe zdobią turkusowe 

linie  i  kropki. 
 

 

 

Akwarium do hodowli tej rybki powinno być duże tj. dla pary rybek ok. 150 l. 

W akwarium powinny być różne kryjówki z kamieni, grot oraz korzeni.  Rośliny, 
którymi obsadzamy akwarium przy hodowli akary powinny być odporne 
(twardolistne gatunki). Woda w akwarium powinna być średnio twarda 

o temperaturze 23- 25 stopni i dobrze filtrowana. Ryba ta jest wszystkożerna, ale 
karmiąc ją należy pamiętać o dodatkach roślinnych np. gotowany groszek, 
brokuły. 

 

Informacje pochodzą z książki pt. „Encyklopedia ryby akwariowe” Hubert Zientek 

ZAINTERESOWANIA AKWARYSTYCZNE 
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                                                                         propozycje Joli Tondus 

Świąteczny torcik  

Składniki 

Ciemne ciasto:  

4 jajka 

4 łyżki cukru 

4 łyżki mąki 

2 łyżki kakao 

2 łyżki przyprawy do piernika 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 

 

Jasne ciasto: 

4 żółtka jaj 

100 g cukru 

125 g mąki pszennej 

100 g margaryny 

60 g śmietany 

pół łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Krem miodowy z mascarpone: 

250 g serka mascarpone 

300 ml śmietany kremówki 36% 

4 łyżki płynnego miodu 

1 łyżeczka skórki otartej z cytryny 

 

Dodatkowo: 

Do udekorowania kandyzowana skórka z pomarańczy. Jeden mały kieliszek nalewki orzechowej, jeden 

mały kieliszek nalewki kawowo-pomarańczowej do nasączenia ciasta. 

Wykonanie 

Ciemne ciasto: 

1. Żółtka oddzielić od białek 

2. Białka z cukrem ubić przy pomocy miksera na gęstą pianę 

3. Następnie cały czas miksując dodać kolejno: żółtka, mąkę, kakao, przyprawę do piernika i proszek 

do pieczenia 

4. Gotowe ciasto wylać na formę wysmarowaną tłuszczem i wyłożoną papierem do pieczenia, 

a następnie wstawić na ponad 20 minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 185
o
C. 

5. Pod koniec pieczenia sprawdzić przy pomocy patyczka, czy ciasto nie potrzebuje jeszcze kilku 

dodatkowych minut i wyjąć je z piekarnika dopiero w momencie, w którym do patyczka nie 

przywarła nawet odrobina ciasta. 

ŚWIĄTECZNE PRZEPISY KULINARNE 
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Ciasto jasne: 

1. Miękką margarynę z cukrem ubić przy pomocy miksera, a następnie cały czas miksując dodawać 

żółtka, śmietanę i mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. 

2. Ciasto wylać na formę i piec przez ok. 25 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 185
o
C. 

Przed wyjęciem oczywiście sprawdzić patyczkiem, czy nic nie przywiera. 

 Krem: 

1. Śmietanę i serek ubić przy pomocy miksera do postaci gęstego kremu.  

2. Następnie dodać miód i skórkę z cytryny, i całość miksować jeszcze przez 30-40 sekund. 

Składanie torciku: 

1. Oba ciasta wystudzić i przy pomocy dużego, ostrego noża ściąć nieco wybrzuszone wierzchy – tak 

żeby zarówno dolna jak i górna powierzchnia blatów były proste i płaskie. 

2. Ciemne ciasto przekroić wzdłuż w taki sposób, aby powstały osobne blaty, z których miały powstać 

dwie warstwy torciku. 

3. Pierwszą warstwę ciemnego ciasta ułożyć na paterze i równomiernie rozprowadzić na nim nalewkę 

orzechową. 

4. Na pierwszej warstwie ciasta rozsmarować warstwę kremu. 

5. Następnie ułożyć warstwę ciasta jasnego, nasączyć je nalewką kawowo-pomarańczową i również 

posmarować warstwą kremu. 

6. Ostatnia, trzecia warstwa to znowu ciasto ciemne. 

7. Wierzch i boki torciku pokryć dokładnie pozostałym kremem. 

8. Następnie ciasto posypać  posypką ze zmiksowanej w blenderze kandyzowanej skórki 

pomarańczowej. 

9. Torcik wstawić na 3 godziny do lodówki. 

_______________________________________________________________________________________ 

Wigilijny kompot 

Składniki: 

 200 g suszonych śliwek  

 100 g suszonych moreli  

 200 g suszonych jabłek  

 150 g suszonych gruszek  

 50 g rodzynek  

 5 goździków  

 2 litry wody  

 

Wykonanie: 
 
Suszone owoce zalać dwoma litrami ciepłej wody i moczyć około 2 godzin. Następnie owoce razem z wodą, 

w której się moczyły, przełożyć do dużego garnka. Dodać goździki. Kompot gotować na małym ogniu około 

25 minut. Gotowy kompot przelać do szklanek. 
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Przeczytaj, wykonaj i złóż odpowiedzi w pokoju psychologa do dnia 28.01.2022. 
Wśród osób, które poprawnie rozwiążą poniższe zadania rozlosujemy 3 nagrody 
główne i nagrody pocieszenia. Zapraszamy do świątecznej gimnastyki umysłu! 

1. Uzupełnij poniższy tekst  

Święto Bożego Narodzenia obchodzimy _________________________ . 

Świętowanie rozpoczynamy już w _______________________. Gdy na 

niebie zabłyśnie pierwsza _______________ zasiadamy do uroczystej 

_______________. Najpierw dzielimy się ________________ i składamy 

sobie_____________. Później, zgodnie z polską tradycją, spożywamy 

postne _________________ i śpiewamy _____________. Przed pasterką 

sprawdzamy, czy pod pięknie ustrojoną choinką Aniołek zostawił 

__________________ . 

2. Rozsypanka wyrazowa 

 

Ułóż z poniższych wyrazów tytuły 5-ciu kolęd: 

WŚRÓD,  PRZYBIEŻELI,  NOCNEJ,  JEZUNIU,  PANNA,  DZISIAJ,  GDY, ŚLICZNA, CISZY,  

W BETLEJEM,  LULAJŻE,  DO,  BETLEJEM,  PASTERZE 

 

3. Odpowiedz na poniższe pytania: 

 

 Co oglądamy w kościołach w Boże Narodzenie? 

 Jak nazywa się tradycyjna ryba, którą podajemy na Wigilię? 

 Jakie danie podajemy „z uszkami”? 

 Jak nazywało się łóżeczko Pana Jezusa, gdy się urodził? 

 Czym dzielimy się przy wigilijnym stole? 

_______________________________________________________________________________________ 
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