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Życzenia dla Solenizantów  

kwietnia, maja i czerwca 

 

      

                     W imieniu Zespołu Redakcyjnego życzenia przygotowała Kornelia Monka 

IMIENINY I URODZINY 

 

Kochani Solenizanci 

 
Dużo zdrowia, szczęśliwych w życiu chwil, wielu Łask Bożych. 

Pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, 
dni pełnych słońca i radości  

oraz wszystkiego co najpiękniejsze! 
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O tym co było i o tym co będzie 
 
 
 

1. Możliwość uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej i Godzinie Miłosierdzia. 

2. 01.07 i 05.08 - Pierwsze Piątki Miesiąca - uroczysta Msza Święta oraz 

adoracja Najświętszego Sakramentu. 

3. Wyjścia na lody 

4. 01.07 – wyjazd do Ośrodka Megalo w Szyjkach na ,"Powitanie Lata". 

5. 07.07 – wspólne grillowanie mieszkańców DPS. 

6. 07.08 – uroczystość odpustowa ku czci błogosławionego Edmunda 

Bojanowskiego.  

7.  23.08 – wspólne grillowanie. 

8.  Gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

9.  Zajęcia dla mieszkańców DPS prowadzone według planów   

     terapeutycznych indywidualnych i grupowych 

10. Wycieczka integracyjna  

 

Informacje zebrał Zespół Redakcyjny na podstawie planu sporządzonego przez Danutę Sordyl. 

 

 

 

 

Wycieczka do Pszczyny  

                             przygotowały Małgosia Chominiec i Beata Kaczmarska 

 

W pierwszej połowie czerwca byliśmy na wycieczce w Pszczynie. Pojechaliśmy tam naszym 

busem. Kierowcą był ks. Zbigniew. Była z nami p. Agnieszka i p. Ania. Pszczyna oddalona jest 

o jakąś godzinę jazdy od Zatora. Celem wyjazdu było zwiedzanie pałacu. Po wejściu do pałacu 

przywitała nas pani przewodnik, która opowiadała nam o historii pałacu i o jego mieszkańcach. 

Zwiedzaliśmy komnaty i inne pomieszczenia tej pięknej budowli. Mogliśmy przyjrzeć się z bliska 

jak kiedyś urządzano pomieszczenia pałacu. W pałacu naszą uwagę zwróciły meble, to jak 

wyglądały kiedyś łazienki. Mogliśmy też tam podziwiać różne obrazy. Robiliśmy zdjęcia. Ważną 

AKTUALNOŚCI  

czyli o tym co będzie… lipiec, sierpień 2022 

 

 

 

 

WYDARZENIA 



„TO MY”    wiosna-lato 2022 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

5 

częścią wyjazdu było też zakupienie pamiątek. Podczas wycieczki  zobaczyliśmy jak wyglądały 

kiedyś stajnie. Bardzo ucieszyła nas możliwość zjedzenia obiadu w pszyczyńskiej restauracji.   

Było wesoło i ciekawie. 
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_____________________________________________________ 

Pielgrzymka do Włoch i Francji  

                                               relacje uczestników pielgrzymki 

Ludwik Przała: Z Zatora wyjechaliśmy bardzo wcześnie, bo o godz. 5 rano. Co dwie godziny 

w naszej podróży mieliśmy przerwy na jedzenie, toaletę, rozprostowanie nóg. Podczas jazdy 

doświadczyliśmy burzy i silnego deszczu – gradu. Nocowaliśmy w różnych miejscach. 

We Włoszech byliśmy w kilku miastach gdzie spacerowaliśmy i zwiedzaliśmy. W Wenecji 

np. płynęliśmy tramwajem wodnym. Było super. We Francji dotarliśmy do sanktuarium Matki 

Bożej w La Salette, gdzie braliśmy udział w wieczornym nabożeństwie i procesji. W tej procesji 

niosłem świecę. Było pięknie. Modliłem się. Wycieczka trwała 5 dni. Jestem bardzo wzruszony, że 

mogłem uczestniczyć w tym wyjeździe. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Bardzo dziękuję 

wszystkim opiekunom i księżom za pomoc podczas wyprawy i zorganizowanie takiego fajnego 

wyjazdu. 

Teresa Kukuczka:  Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu do Włoch i Francji. Z Włoch 

szczególnie pamiętam Padwę oraz Wenecję, gdzie płynęliśmy statkiem. Mieliśmy też przyjemne 

noclegi w różnych miastach. Ksiądz Rafał dużo opowiadał nam o miejscach, które zwiedzaliśmy. 

Podczas wyjazdu mieliśmy też msze święte, odmawialiśmy różaniec. Jestem bardzo zadowolona 

z wycieczki.  

Boguś Kuźma: Przejeżdżaliśmy w pobliżu gór Alp. Z wyjazdu pamiętam też Wenecję, która 

bardzo mi się podobała. Pamiętam w niej urokliwe uliczki, port, liczne stare kamieniczki. Kolejne 

włoskie miasto, które zapamiętałem z naszej wycieczki to Turyn. W mieście tym widziałem piękny 

Pałac Królewski. Wrażenie wywarło na mnie miasto Ars we Francji, gdzie mogliśmy zobaczyć 

grób Jana Vianney patrona proboszczów. Kolejne ciekawe miejsce to La Salette we Francji. 

Znajduje się tam sanktuarium Matki Bożej. Jest ono położone we francuskich Alpach. 

Kornelia Monka:  Byliśmy we Włoszech i Francji. Z Włoch pamiętam Padwę i św. Antoniego. 

Wszystkie włoskie miasta, które zobaczyliśmy wywarły na mnie wrażenie. Były to piękne miejsca. 

Pamiętam Wenecję i Weronę. Kraje do których podróżowaliśmy otoczone są wspaniałymi górami 
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 Alpami. Są to zakątki bardzo urokliwe. Francja, a konkretnie La Salette gdzie byliśmy,  to także 

ciekawe miejsce. Znajduje się tam Sanktuarium Matki Bożej.  Cieszę się, że byłam na tej 

wycieczce. Każdego dnia - co ważne - mieliśmy mszę świętą. Dużo o zwiedzanych przez nas 

miejscach opowiadał ksiądz Rafał. 

Jola Tondus: Podczas tej pielgrzymki odwiedziliśmy wiele kościołów. Uczestniczyliśmy 

w mszach świętych we Włoszech i we Francji. Podczas wyjazdu nie brakowało wielu przygód 

tj. złapał nas grad wielkości piłeczek, burza. Dla mnie ciekawą sprawą było też zobaczyć ludzi 

o innym kolorze skóry. Zwracałam także  uwagę na stroje mijanych Włochów i Francuzów. Panie 

i panowie byli bardzo ładnie ubrani, kolorowo. Przeżyciem dla mnie był też rejs statkiem 

w Wenecji. Jedliśmy smaczne obiady. Miałam okazję spróbować włoską pizzę. Pizza była świetna. 

Podczas jazdy samochodem tam mogłam zobaczyć piękne góry – Alpy. Pielgrzymując dotarliśmy 

też do francuskiego sanktuarium Matki Bożej w La Salette. Uczestniczyliśmy tam w nabożeństwie 

i uroczystej procesji. Bardzo dobrze wspominam tą pielgrzymkę. Podczas wyjazdu były z nami 

panie opiekunki i księża. Było gorąco. Nasi opiekunowie i księża dbali o nas. 

 

FOTORELACJA Z PIELGRZYMKI 
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Więcej zdjęć na naszej stronie: https://zator.caritas.pl/dps 

https://zator.caritas.pl/dps
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Rafał  Kalinowski 
                                                                                             przygotował Boguś Kuźma 

 

Polski duchowny rzymskokatolicki, karmelita 

bosy, przeor karmelickich klasztorów 

w Czernej oraz w Wadowicach, inżynier, 

powstaniec styczniowy, sybirak, nauczyciel, 

wychowawca, święty kościoła katolickiego. 

Ukończywszy szkołę Inżynieryjną 

w Petersburgu z tytułem inżyniera i stopniem 

porucznika, pracował najpierw jako 

wykładowca akademicki, a  następnie przy 

budowie kolei na linii Odessa – Kursk.  

Gdy wybuchło powstanie styczniowe 

zrezygnował z pracy w  rosyjskim wojsku 

w obawie przed otrzymaniem rozkazu walki 

przeciwko rodakom. Mimo  tego, że był 

przeciwny wszczynaniu powstania  

styczniowego włączył się w nie  i objął 

stanowisko ministra wojny w litewskich 

władzach powstańczych. Pod koniec roku 

1863 przekonał się o beznadziejności sprawy 

i zaniechał działań. W marcu 1864 został 

aresztowany i skazany na karę śmierci, ale 

wyrok zmieniono na katorgę na Syberii.  

Trafił do Usoli gdzie pracował w warzelni 

soli. Po ogłoszeniu amnestii przeniósł się do 

Irkucka i podjął się pracy nauczyciela 

domowego. Na zesłaniu przekonał się 

o swoim powołaniu zakonnym. W 1874 został 

zwolniony z wygnania. Powróciwszy do 

polski Kalinowski był wychowawcą księcia 

Czartoryskiego,  późniejszego salezjanina 

i błogosławionego. W 1877 wstąpił do zakonu 

karmelitańskiego, miał 42 lata. Po złożeniu 

pierwszych ślubów i  odbyciu studiów 

teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 

w dniu 15 stycznia 1882 roku. Trzykrotnie 

sprawował funkcje przeora klasztoru 

w Czernej, tyleż razy był przełożonym 

klasztoru w Wadowicach. Spędził w zakonie 

30 lat. Zmarł 15 listopada 1907 roku 

w Wadowicach.  

 

 

Wiadomości pochodzą z  internetu. 

CIEKAWA POSTAĆ 
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Władysław Sikorski  
                                                                                                  przygotował Boguś Kuźma 

Polski polityk i wojskowy dwukrotny premier rządu  Rzeczpospolitej 

Polskiej w kraju i na uchodźctwie. Urodzony 20 maja 1881 roku, zmarł 

w roku 1943. W roku 1904 rozpoczął służbę wojskową w armii austro- 

węgierskiej, gdzie zdobył stopień podporucznika. Zaangażowany 

w działalność niepodległościową, zwolennik PPS. W  jego wykładach 

na temat taktyki piechoty wojskowej uczestniczyli między innymi 

Józef Piłsudzki, Kazimierz Sosnkowski . Od 1918 roku żołnierz 

Wojska Polskiego. Pierwszy sukces wojenny Sikorski odniósł 

11 stycznia 1918 roku; organizował odsiecz dla Lwowa w trakcie walk 

o miasto z Ukraińcami, a następnie brał udział w wojnie 

polsko bolszewickiej. W połowie lipca  Sikorski zdobył Tarnopol 

i Zbaraż po czym został mianowany dowódcą 9 Dywizji Piechoty tworzącej  Grupę Polską. 

26 lutego 1920 roku Sikorski uderzył na Mozysz i Kalenkowicze. W związku z sukcesem 

awansował do rangi generała. 6 sierpnia nominowano go na przywódcę 5 armii,  która miała 

prowadzić aktywną obronę  północnego skrzydła przed nacierającą armią Frontu Zachodniego 

Michała Tuchanowskiego. Mimo braków sprzętowych, niedostatecznego czasu na przygotowanie 

obrony i nie dość dobrze wyszkolonych żołnierzy Sikorskiemu udało się działaniami zaczepnymi 

zatrzymać wroga. To w połączeniu z ofensywą nad Wieprzem przyniosło punkt zwrotny w  bitwie 

warszawskiej. Po wojnie  polsko-bolszewickiej Sikorski został szefem sztabu generalnego (1921 – 

1922), krótkotrwale premierem i ministrem spraw wewnętrznych (od grudnia 1922 do maja 1923), 

a także ministrem spraw wojskowych (1924 do 1925). Podczas przewrotu majowego opowiedział 

się po stronie legalnych władz przez co został usunięty z czynnej służby wojskowej. 

Odpowiedzialny za zawarcie latem 1941 układu polsko- sowieckiego. Zginął w katastrofie lotniczej 

na Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. 

Wiadomości pochodzą z internetu 

________________________________________________________________________________ 

Maciej Musiał  
                                                  przygotowała Renata Jazgar 

Macieja Musiała po raz pierwszy  zobaczyłam w serialu pt. „Rodzinka”.  

Spodobał mi się w roli, którą tam odgrywał. Poczułam do niego 

sympatię. Chce Wam czytelnicy kilka słów o Maćku Musiale napisać. 

Maciej urodził się 11 lutego 1995 w Warszawie. Jest polskim aktorem 

i prezenterem telewizyjnym. Aktor studiował w Krakowie w Wyższej 

Szkole Teatralnej. Dotychczas Maciej Musiał zagrał w wielu serialach 

min. "Ojciec Mateusz", "Czas Honoru",  "Hotel 52" oraz "Rodzinka". 

Kiedyś usłyszałam piosenkę śpiewaną przez Maćka Musiała. Uważam, 

że aktor ten ma także talent muzyczny. 
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Moda na lato 2022 
                                                                                        przygotowała Teresa Kukuczka 

 

Tego lata modne kolory ubrań to pomarańcz i błękit, limonka i zieleń oraz fuksja i fiolet. 

Zatem królować będą intensywne i soczyste kolory. 

W ubraniach dla kobiet modne będą kwiatowe wzory. Sukienki, spódnice, bluzki 

w motywach roślinnych, kwiatowych to dobry wybór na nadchodzące lato. Ponadto 

w modzie będzie kratka oraz motywy zebra i panterka. 

 

Tego lata kroje ubrań proponowane przez modowych przewodników to ubrania 

dopasowane leżące blisko ciała lub w kontraście także kroje oversize – czyli np. szersze 

marynarki, spodnie z szerszą nogawką lub szersze ramoneski. Nadal modny będzie jeans 

w kolorze niebieskim i białym  

Tego lata w modzie królują też chustki, apaszki, paski i okulary przeciwsłoneczne. 

MODA 
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                                                                                          propozycja Mieczysława Kozła  

 

 

Cierpienie 
 

Cierpienie to Boga dar, 

Kto nie cierpi nie wie co to życia dar. 

Cierpiąc sam widzisz cierpiący świat, 

Który zbiera ludzi jak z łąki kwiat. 

 

Gdy nadejdzie dzień kiedy, 

Pogodzisz się ze światem i rozstać przyjdzie czas. 

Cierpienie skończy się, 

I od bólu uwolnisz się. 

 

Gdy już odejdę Tam, 

Nie zapomnijcie mnie. 

Chociaż niekiedy ze mną było wam źle, 

Ja będę zawsze w waszym śnie. 

 

 

 

Czas 
 

Gdy przychodzi ten dzień, 

I rozliczyć trzeba się, 

Z przeżytych wspólnych dni, 

W serce uderz się i podsumuj je. 

 

Nie zawsze było wspaniale, 

Niekiedy wylano morze łez. 

Ale o cierpieniu zapomnieć czas. 

Czekając na ostatni życia kres. 

  

Tam mają być łąki kwiatów, 

Wieczna miłość i śmiech, 

Bez bólu i łez. 

Więc nie płaczcie gdy opuszczę Was. 

 

 

Kres 
 

Gdy przyjdzie cierpienia kres 

I przyjdzie Tobie opuścić ten świat. 

Nie zapomnijcie, że ktoś żył wśród Was. 

 

On tylko zmienił świat, 

On patrzy i myśli o was. 

Z dalekiej krainy, 

Ten który kocha Was. 

 

Od czasu wspomnijcie w modlitwie Nas 

Nie zapomnijcie, a gdy przyjdzie czas, 

Spotkamy znowu się. 

Taki będzie nasz wspólny kres. 
 

 

 

 

Przyroda 
 

To są piękne okolice 

Lasy, stawy i ulice 

Więc szanuj to co masz. 

 

Szanuj kwiaty i zieleni cień 

Siądź pod drzewem i posłuchaj szumu jego 

Ono posłucha Cię 

 

Chociaż nie wierzysz w to 

Na sercu zrobi się lżej 

Więc nie niszcz pięknej przyrody 

Szanuj ją i otoczenie 

Bo przyroda, to serce Duszy Twej 

   

 

Zbiór wierszy – Marek Sanak

 

POEZJA 
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Przeminęło z wiatrem 

                                                                                                 przygotował Boguś Kuźma 

Amerykański film, melodramat 

z 1939 roku w reżyserii Viktora 

Fleminga. Główne role zagrali w nim 

Viwien Leigh i Clark Gable. Fabuła 

filmu jest osadzona w czasach wojny 

secesyjnej i jest przedstawiona 

z pozycji pięknej Scarlett Ohary. 

Przegrana wojna wystawia na ciężką 

próbę  przyzwyczajoną do wygód 

Scarlett. Na tym tle rozgrywa się 

historia wielkiej miłości Retta 

Butlera do pięknej Scarlett. Film ten 

to jeden z najsłynniejszych 

melodramatów w historii kina z pierwszej połowy XX wieku. Scenariusz filmu 

został oparty na powieści „Przeminęło z wiatrem” Margaret Mitchell. 

 

Wiadomości pochodzą z internetu 

 

 

 

Pokrzepiające myśli – przeczytaj... 

                                                                                           propozycja Małgosi Chominiec 

 

„Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni twego życia! Wracaj do nich 

ilekroć w twym życiu wszystko zaczyna się walić”  

Phil Bosmans  

 

„Gdy ktoś jest zbyt zmęczony, by obdarować cię uśmiechem, ty zostaw 

mu swój uśmiech”  

Maksyma chińska 

KĄCIK FILMOWY 

MYŚLI, CYTATY, SENTENCJE... 
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Zamek w Rabsztynie   

                                                                                                            pisze Boguś Kuźma 

Pierwotny zamek o którym wzmianki 

pochodzą z XIII wieku był drewniany. 

Murowany wybudowany został za 

Kazimierza Wielkiego. Król Ludwik 

Węgierski przekazał zamek księciu 

Władysławowi Opolczykowi wraz z innymi 

obiektami. Po odzyskaniu zamku z rąk 

Opolczyka Władysław Jagiełło przekazał 

zamek w zastaw za długi Spytkowi 

Meleszyńskiemu. W 1439 syn Spytka 

zawiązał konfederacje polskich husytów 

przeciw biskupowi krakowskiemu 

Zbigniewowi Oleśnickiemu. Po napadzie na 

obradującą w Nowym Korczynie radę 

królewską został pokonany w bitwie pod 

Grotnikami gdzie sam poległ. Jego majątek 

wraz z zamkiem został skonfiskowany 

w 1441 roku na rzecz skarbu królewskiego, 

a następnie oddany przez króla w dzierżawę. 

Aktualnie zamek to pięknie zrekonstruowane 

ruiny wznoszące się w pobliżu Olkusza. 

Można tam spotkać rycerzy walczących 

w licznych turniejach. Ze szczytu widokowej 

wieży można zobaczyć ciekawą panoramę 

okolic Olkusza. Po spacerze na terenie zamku 

można odpocząć przy filiżance kawy. 

 

Wiadomości pochodzą z internetu. 

CIEKAWE MIEJSCA 
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Pałac w Pszczynie  

                                                                                       przygotował Marek Chmielewski  

 

Pałac ten to dawna rezydencja magnacka na 

Górnym Śląsku, która powstała w miejscu 

obronnego gotyckiego zamku z początku 

XV wieku. Następnie zamek przebudowano 

w XVI wieku w stylu renesansowym,  

w XVIII wieku w stylu barokowym 

i ponownie w wieku XIX w stylu 

francuskiego baroku z czasów Ludwika XIII. 

Warto zaznaczyć, że w średniowieczu zamek 

ten był własnością książąt opolsko- 

raciborskich, oraz książąt opawskich 

i cieszyńskich . W latach 1548-1765 należał 

do śląskiego rodu Promintzów, 1765- 1847 do 

książąt Anhalt-Kothen-Pless, a od 1847 do  

książąt Hochberg von Pless z Książa. 

W latach 1870- 1876 dokonano przebudowy 

zamku na skutek której uzyskał on swój 

obecny do dziś kształt zewnętrzny. Wraz 

z zabytkowym parkiem krajobrazowym 

w stylu angielskim o powierzchni 156 ha, 

tworzy zespół pałacowo-parkowy. W roku 

1946 zamieniony został na muzeum obecnie 

działające pod nazwą muzeum zamkowe 

w Pszczynie. 

 

 

 
Wiadomości pochodzą z internetu 
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Kościół św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach  

                                                                                                          pisze Adam Górecki  

 

Kościół ten to wotum wdzięczności za cudowne ocalenie 43 górników. W 1889 roku władze 

wydały zezwolenie na rozpoczęcie budowy. Budowa kościoła trwała dwa lata. 23 września 1891 

roku nastąpiło poświęcenie kościoła przez księdza Janusza Michalskiego – proboszcza z Lipin. 

26 lutego 1894 roku ustanowiono tam parafię. Pierwszym proboszczem został ks. Augustyn 

Chęciński. Patronami świątyni są św. Piotr i św. Paweł. W przeddzień ich uroczystości ratownicy 

dotarli do uwięzionych w kopalni górników. Mieszkając w DPS-ie w Świętochłowicach miałem 

możliwość samodzielnego chodzenia do tego kościoła. Był usytuowany blisko DPS. Kościół ten 

jest okazały i robi wrażenie.   

 

 

 

 

Emu                                                       pisze Boguś Kuźma 

Emu należy do podrodziny obejmującej ptaki 

lądowe,  nielotne i szybko biegające, 

zamieszkujące całą Australię. Długość ciała 

150-190 cm, masa ciała 30-55 kg. Ptaki te 

charakteryzują się redukcją  skrzydła lotek 

i sterówek. Ich pióra  przypominają  sierść. 

Odżywiają się trawą, nasionami, owocami 

i owadami. Obok strusi emu są największymi 

żyjącymi obecnie ptakami. Podgatunki emu, 

które wcześniej zamieszkiwały Tasmanie, Wyspę Kangura i wyspę King, wyginęły po kolonizacji  

Australii przez Europejczyków w 1788 roku. Dawniej emu były pospolite na wybrzeżu wschodnim, 

dziś występują tam rzadko. Emu są hodowane dla mięsa, oleju i skór. 

Wiadomości pochodzą z internetu. 

ZWIERZĘTA 
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                                                                                                     Propozycje Joli Tondus 

 

                                                                                        

                                                                                      Teksty na komputerze przepisały  

                                                                             Anna Harazińska i Iwona Harazińska 

 

Wytrawne babeczki 

 

Składniki na 6 porcji: 

300 g mąki  

50 g roztopionego  masła  

saszetka suszonych drożdży 

150 ml ciepłego mleka  

po ¾ łyżeczki cukru i soli 

1,5 łyżki oleju  

żółtko   

200 g szynki  

100 g sera   

papryka czerwona 

jajko  

natka pietruszki  

olej 

  

 

Wykonanie: 

Drożdże, mleko, cukier i łyżeczkę mąki mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 

Resztę mąki przesiewamy do miski, dodajemy sól, żółtko, roztopione masło i rozpuszczone 

drożdże. Wyrabiamy gładkie ciasto i odkładamy je na 30 minut. W tym czasie oczyszczamy 

paprykę i razem z szynką kroimy w kostkę. Podsmażamy na rozgrzanym  oleju, a gdy odparuje cała  

woda studzimy  i łączymy z kawałkami  sera. Ciasto rozwałkowujemy na około centymetr, 

wykrawamy koła. Wylepiamy nimi formę do mufinek napełniamy je nadzieniem, posypujemy 

posiekaną natką pietruszki  i przykrywamy kawałkiem ciasta. Zlepiamy i smarujemy wierzch 

rozkłóconym jajkiem.  Wstawiamy  do  nagrzanego piekarnika i pieczemy 20 minut w temperaturze 

190 stopni C. Do farszu  można dodać podsmażoną cebulkę. Czas przygotowania 55 minut. Cena 

jednej porcji około 5 złotych.  

KULINARIA 
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Zapiekanka  

z brokułami 

Składniki na  6 porcji: 

200 g makaronu  

średni  kalafior 

średni brokuł 

4 łyżki  masła  

4 do 5 łyżek mąki   

szklanka mleka 

łyżka soku z cytryny 

szklanka startego  żółtego sera 

szczypta gałki muszkatołowej 

sól, pieprz, olej 

 
Wykonanie: 

Makaron gotujemy al dente  w osolonej wodzie i odcedzamy. Kalafior oraz brokuł  myjemy 

i gotujemy przez 7-8  minut w osolonej wodzie lub na parze. Dzielimy na różyczki  i mieszamy 

z makaronem. Masło rozpuszczamy w rondelku dodajemy  mąkę i dokładnie mieszamy. 

Jednocześnie stopniowo wlewamy mleko i podgrzewamy do zagotowania . Zdejmujemy z ognia. 

Doprawiamy sokiem z cytryny, solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Naczynie żaroodporne 

smarujemy olejem. Przekładamy warzywa z makaronem i równomiernie polewamy sosem 

beszamelowym. Posypujemy startym żółtym serem. Na koniec dodajemy sól, pieprz, gałkę 

muszkatołową. Zapiekankę pieczemy przez 35 do 40 minut w temperaturze 180 C. 

________________________________________________________________________________ 

 

 Kawowa kremówka 
 

Składniki: 
 

650 ml mleka 

380 g gotowego ciasta francuskiego 

250 ml śmietany 30% 

po 200 g cukru, masła oraz cukru 

pudru 

40 g kawy rozpuszczalnej kremowej 

40 g mąki ziemniaczanej 

40 g mąki pszennej 

15 g śmietanfixu 

3 żółtka 
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Sposób przygotowania: 

Ciasto francuskie dzielimy na pół. Pieczemy pojedynczo obydwa płaty ciasta przez 15 minut 

w 190 stopniach C. Studzimy. W 500 ml mleka rozpuszczamy cukier, masło i kawę rozpuszczalną. 

Doprowadzamy do wrzenia. W pozostałym mleku rozpuszczamy obie mąki i żółtka. Dodajemy do 

gotującego się mleka. Mieszamy do momentu powstania gęstego budyniu. Studzimy. Zimną 

śmietanę ubijamy na sztywno. Dodajemy 100 g cukru pudru i śmietanfixu. Miksujemy. 

Na pierwszy płat ciasta układamy krem kawowy. Następnie bitą śmietanę. Przykrywamy drugim 

płatem ciasta. Wierzch posypujemy cukrem pudrem. Ciasto chłodzimy w lodówce przez dwie 

godziny.  

Danio pręgowany 

                                                                                                       pisze Michał Zesławski 

Danio pręgowany to słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych. Popularna w hodowlach 

akwariowych. W środowisku naturalnym rybka ta występuje w Indiach, Pakistanie i Nepalu. Rybka 

ta jest smukła, posiada wzdłuż grzbietu 5 równoległych niebieskich pasków. Dorasta do ok.5 cm. 

długości. W akwariach występują rybki weloniaste o bardzo długich płetwach. 

 

Hodując ją w akwarium należy pamiętać, że jest to rybka stadna – wskazane jest zatem trzymanie 

razem większej liczby sztuk. Lubi duży ruch wody oraz znaczne napowietrzanie. Wszystkożerna. 

Optymalna temperatura wody 20- 24 C
o
. Danio jest rybą szybko pływającą, więc nie powinno się 

jej trzymać z rybkami majestatycznymi np. skalarem. 

AKWARYSTYKA 
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                                                                                                     pisze Krzysztof Paleczny 

Mazda CX-5 

   

 

 

 

 

 

Mazda CX-5 – auto osobowe typu SUV. Produkowane jest pod japońską marką Mazda od 2012 

roku.  Według mnie bardzo ładne auto, duże i nowoczesne. Gdy widzi się ten samochód  na drodze 

to można się zachwycić. Mazda ta jest 5- drzwiowa i ma 6- biegową skrzynię biegów.  W aucie tym 

może podróżować 5 osób. 

 

 

Odpowiedzi na poniższe pytania złóż  w pokoju psychologa do dnia 10.08.2022. 

Wśród osób, które poprawnie odpowiedzą na poniższe pytania konkursowe 

rozlosujemy 3 nagrody główne i nagrody pocieszenia dla wszystkich pozostałych, 

którzy wezmą udział w konkursie i udzielą poprawnych odpowiedzi. 

 

1. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowe lato - podaj datę 
2. Lato – Twoje skojarzenia – napisz 
3. Jakie owoce pojawiają się latem w ogrodach? 

4. Dlaczego latem trzeba pić dużo płynów? 
5. Co oznacza słowo dożynki? 
6. Kim był Rafał Kalinowski? 

7. W jaki sposób przemieszcza się emu? 
8. Z czego słynie Pszczyna? 

 
________________________________________________________________________________ 
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