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Życzenia dla Solenizantów 

października, listopada i grudnia 
 

Z okazji Waszego święta życzymy Wam 

spełnienia marzeń i radości. 

Niech uśmiech często Wam towarzyszy, 

a przyjaciele niech będą zawsze obecni w Waszym życiu. 

Przyjmijcie najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. 

 

 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego przygotowała Kornelia Monka 

SOLENIZANCI 
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1. Możliwość uczestnictwa w Roratach i Godzinie Miłosierdzia 

2.  Zajęcia terapeutyczne zgodnie z grafikiem 

3.  Zajęcia integracyjne  z wolontariuszami  

-  grupowe: gry planszowe, warsztaty świąteczne  

-  zajęcia plastyczne, muzyczne w obrębie świetlic  

4. Niespodzianka Mikołajowa 

5. Dekorowanie Domu na Święta Bożego Narodzenia 

6. Obchody Świąt Bożego Narodzenia  

7. Podsumowanie Roku 2022 

 

Informacje zebrał Zespół Redakcyjny na podstawie planu przygotowanego przez Danutę Sordyl 

 

 

 

 

przygotowała i przepisała na komputerze Iwona  Harazińska 

 

Lubimy  spotkania z Mikołajem. Przynosi on 

prezenty. Jest wtedy dużo radości. Przypomnę,  że 

kiedyś  dawno temu żył  biskup  Mikołaj.  

Był on dobrym  człowiekiem. Był też bogaty. 

Postanowił to swoje bogactwo podarować innym 

ludziom. Dowiadywał się czego inni potrzebują.  

I na przykład jeśli ktoś potrzebował butów to 

przynosił buty. Jeśli  potrzebne było jedzenie to 

biskup Mikołaj  darował jedzenie itd.  Biskup 

zostawiał te  dary pod drzwiami potrzebujących  

w taki sposób, że obdarowani nie wiedzieli od kogo 

są te prezenty. Tak właśnie narodziła się tradycja 

obdarowywania  się prezentami. Dzień świętego 

Mikołaja obchodzimy 6 grudnia,  na pamiątkę 

życia i śmierci dobrego biskupa  Mikołaja. 

AKTUALNOŚCI 

czyli o tym co będzie w grudniu 2022 

 

 

 

O MIKOŁAJU 
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Modlitwy na Boże Narodzenie  

                                                                 proponuje Ludwik Przała 

 
 

"Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży, 

a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny, 

w stajence betlejemskiej narodzony. 

Upadam na twarz przed Tobą 

i wraz z Najświętszą Matką Twoją 

i świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd. 

Z czcią też całuję ubogi żłóbek, 

który był pierwszym tronem miłości Twojej. 

Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła, 

oddaję Ci serce moje i całego siebie. 

Daj mi niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki, 

czystość i wiarę św. Józefa, 

pokorę i prostotę pastuszków 

i racz duchownie narodzić się w moim sercu; 

niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką! 

Odtąd chcę Cię jak najgoręcej miłować, 

żyć tylko dla Ciebie i w Tobie, 

bym się stał godnym oglądać Cię w niebie. Amen." 

BOŻE NARODZENIE 
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„Uczyń nas Panie, godnymi, by obchodzić i spędzić w pokoju Twe święto światła, porzucając 

słowa próżne, spełniając dobre uczynki, unikając namiętności, wznosząc się ponad ziemię. 

Błogosław Twój Kościół, któryś utworzył od dawna, by go złączyć ze sobą krwią swoją dającą 

życie. Przyjdź z pomocą pasterzom, zwierzchnikom 

i doktorom. Błogosław Twoim sługom, którzy oczekują 

wszystkiego od Twego miłosierdzia, błogosław również 

duszom wszystkich chrześcijan, chorym, tym, którzy są 

dręczeni przez złego, i wszystkim, którzy prosili, by się  

za nich modlić.Zmiłuj się, według Twej łaskawej natury, 

ratuj nas i zachowuj, byśmy byli godni dóbr przyszłych, 

które nie będą miały końca. Amen.” 

________________________________________________________________________________ 

Choinka  

                                                                        przygotowała Beata Kaczmarska 

Choinka jest ważnym symbolem Bożego 

Narodzenia. Ubieranie choinki to jedna 

z najpiękniejszych tradycji świątecznych. 

Choinkę stroimy np. w bańki różnych kształtów 

tj. serduszka, mikołaja, aniołka. Inne ozdoby to 

cukierki,  łańcuchy,  światełka.  

Jak dowiedziałam się drzewko świąteczne jest 

symbolem odrodzenia, źródłem życia . Bardzo 

dużo osób bo aż  90 proc. mieszkańców Europy 

uważa, że jest ono najważniejszym symbolem 

świąt Bożego Narodzenia. Zielony kolor 

drzewka symbolizuje nadzieję i wieczne życie. 

________________________________________________________________________________ 

Dlaczego świętujemy? 

                                                                             refleksje  Małgosi Chominiec 

Dlaczego świętujemy? Zadaję sobie to pytanie. 

Świętujemy, co dla mnie oczywiste, dlatego że 

urodził się Pan Jezus. Wspominamy to 

wydarzenie, cieszymy się, że Jesus przyszedł na 

świat, że został nam podarowany. Czego wymaga 

od  nas ten świąteczny czas? Myślę, że skupienia, 

powagi, ale też okazywania radości z powodu ta  

wspaniałego wydarzenia - narodzenia się Boga.  

W tym świątecznym czasie nie zaszkodzi też 

życzliwość dla innych i dobre słowo, życzenia. 
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Jak  przygotowujemy  się  do  świąt?  

Przygotować powinniśmy przede wszystkim swoje serca. W tych przygotowaniach ważna jest 

spowiedź, komunia święta, słuchanie słowa Bożego. Ważnym elementem przygotowań jest 

dekorowanie domu i naszych pokoi. Przygotowanie stołu świątecznego to także super ważna 

sprawa. Opłatek i choinka to niezbędne symbole Bożego Narodzenia. Nasz zewnętrzny wygląd, 

odpowiedni strój są także istotne. Przez te wszystkie działania okazujemy szacunek, miłość do 

Boga i drugiego człowieka. 

________________________________________________________________________________ 

O Aniołach  

                                                                              przygotowała Renia Jazgar 

 

 

 

Anioły kojarzą mi się ze świętami Bożego Narodzenia, ale nie tylko. Anioły moim 

zdaniem to takie dobre duszki. Jak wiadomo, a ja tylko przypomnę, każdy z nas 

posiada swojego Anioła Stróża, czyli takiego opiekuna zesłanego z Nieba.  

Myślę, że Anioły są piękne. Mają piękne serce, skrzydła, długie włosy i okazałe 

suknie. Takie jest moje wyobrażenie o aniołach.  

Myślę też, że niektórzy ludzie których spotykamy w życiu są jak anioły. Są fajni, 

kochani, dobrzy dla nas.  

Pamiętajmy – jeśli będziemy dobrzy, życzliwi dla innych - też możemy być dla 

kogoś aniołami i możemy sprawić, że czyjeś życie będzie radośniejsze. 



„TO MY”    jesień-zima 2022 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 

8 

 

 

Zimowe modowe inspiracje  

                                                                      przygotowała Teresa Kukuczka 

Drodzy czytelnicy tym razem  przedstawię Wam propozycje modowe na trwający już zimowy czas 

Jak dowiedziałam się, tej zimy bardzo modne są kurtki o większej objętości, kroju klasycznych 

ramonesek wzbogacone kożuszkiem. Hitem tej zimy są także futrzane płaszcze do kolan lub 

krótsze, z futrzanymi kołnierzami. 

  

Królować też będą futrzane czapki. 

 

MODA 
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Kolejne modowe propozycje to marynarki typu oversize, bardzo obszerne o męskich krojach. Co do 

obuwia to w sezonie zimowym bardzo modne są  buty – botki i kozaki typu kowbojki. 

 

 

 

 

 

Śmiech to zdrowie... przeczytajcie i ucieszcie się  
 

                                                                          przygotował Mieczysław Kozioł 

 

Nocą policjant zauważa mężczyznę próbującego wyważyć drzwi sklepu.    

- Co pan tam robi? 

- Otwieram drzwi. 

- Po co? 

- Chcę sprawdzić, czy ktoś czegoś nie ukradł! 

 

Policjant zatrzymuje wieczorem kierowcę ciężarówki. 

- Będzie mandacik. Nie ma pan świateł pozycyjnych. 

- Jak Boga kocham... mam, tylko zepsute! 

 

Działkowiec pyta sąsiada: 

- Co tam wczoraj za święto mieliście, że tak wszyscy tańczyliście? 

- Dziadek ul przewrócił. 

HUMOR 
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Przychodzi kobieta do apteki: 

- Macie jakiś naprawdę skuteczny środek na odchudzanie? 

- Tak. Plastry. 

- A gdzie się  je przykleja?  

- Na usta.   

 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?  

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

 

Przychodzi Jasiu do lekarza: 

- Co ci dolega, chłopcze? 

- Kuleję z matematyki. 

 

Po randce: 

- Czy odprowadzisz mnie do domu, Andrzeju? 

- Tak wzrokiem. 
 

 

 

 

                                                                       przygotował Krzysztof Paleczny,  

                                            tekst na komputerze przepisała Ania Harazińska 

 

 

Bus – mikrobus to autobus  niewielkich rozmiarów przeznaczony do przewozu mniejszej liczby 

pasażerów, średnio od 9 do 20 osób. Można je prowadzić - te przewożące do  9 osób - posiadając 

prawo jazdy kat. B. Busy przewożące powyżej 10 osób są kierowane przez  osoby  posiadające 

prawo jazdy kategorii D1 lub D.  Busy znajdują  zastosowanie m.in. w  mniejszych 

miejscowościach oraz w rejonach górskich. Używane są także tam gdzie na trasie znajduje się most, 

który mógłby nie wytrzymać ciężaru normalnego autobusu. 

Informacje pochodzą z internetu 

SAMOCHODY 
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Królowa Elżbieta II 

                                                                            przygotował Marek Chmielewski 

Królowa Elżbieta II urodziła się 21 kwietnia 1926 

roku w Londynie. Zmarła 8 września 2022 roku 

w Balmoral w Szkocji. Jej panowanie trwało 70 lat 

i 214 dni. Jest ono najdłuższym ze wszystkich 

dotychczasowych monarchii. Królowa Elżbieta - co 

ważne - była najdłużej panującą w historii kobietą – 

głową państwa. Do ważnych wydarzeń w życiu 

Elżbiety należała niewątpliwie jej koronacja w roku 

1953 oraz obchody jej kolejnych jubileuszy 

tj. srebrnego, złotego, diamentowego i platynowego 

odpowiednio w latach 1977, 2002, 2012 i 2022. Była 

królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej, a także głową 14 innych państw: 

Antigui i Barbudy, Australii, Bahamów, Grenady, 

Kanady, Jamajki, Nowej Zelandii, Papui-Nowej 

Gwinei, Belize, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint 

Vincent i Grenadyn, Tuvalu i Wysp Salomona. 

Liczba państw w których panowała Elżbieta II 

zmieniała się podczas jej panowania. Wszystkich 

państw, które uznawały ją za głowę państwa było aż 33. Królowa Elżbieta dużo podróżowała.  

Do jej licznych historycznych wizyt i spotkań należą wizyty państwowe w Chinach w 1986 roku, 

w Rosji w 1994 roku i w Republice Irlandii w 2011 roku oraz spotkania z pięcioma papieżami.  

Jak dowiedziałem się, od czasu do czasu spotykała się z krytyką mediów wobec swojej rodziny.  

To co jednak pozostawało niezmiennie wysokie, to poparcie dla monarchii w Wielkiej Brytanii. 

W 1952 roku - co warto zaznaczyć - Królowa Elżbieta zdobyła tytuł Człowieka Roku magazynu 

TIME. Po śmierci królowej jej następcą został najstarszy syn Karol, który przyjął imię Karola III.   

 

 

 

                                                                      przygotował Mieczysław Kozioł 

Megagrzyb 

Pół  tony. Tyle waży największy na świecie grzyb znaleziony przez człowieka. Owocnik ma 10 m 

długości  i 80 cm szerokości. Odkryli go na wyspie Hainan naukowcy z Chińskiej Akademii Nauki  

i Pekińskiego Uniwersytetu Leśnictwa. Badacze przyznają, że nie podejrzewali nawet, że grzyb 

może osiągnąć tak znaczną wielkość. Dlatego początkowo po prostu go nie zauważyli.  

CIEKAWA POSTAĆ 

CIEKAWOSTKI 
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Grzyb Fomitiporia ellipsoidea ma co najmniej 20 lat. Substancje potrzebne do życia czerpie   

z przewróconego pnia drzewa, pod którym rośnie.    

 

Pociąg "słoneczny" 

Pierwszy pociąg elektryczny napędzany słońcem pojechał w czerwcu 2011 r. w Belgii. Prąd czerpał 

z 16 tys. paneli słonecznych zamontowanych na dachu mającego 3,4 km tunelu wzdłuż autostrady 

pod Antwerpią. Zasila on wszystkie składy jadące przez tunel, nawet te pędzące 300 km/h. Panele 

generują 3,3 tys. kW na godzinę, ograniczając roczną emisję dwutlenku węgla o 47,3 mln kg. Do 

wykorzystywania energii słonecznej podczas podróży przymierzają się również Hiszpanie. W lipcu 

2011 r. Feve, operator zarządzający ponad tysiącem kilometrów linii na północy kraju, rozpoczął 

prace nad Robla-Solar, kompaktowym pojazdem szynowym na energię słoneczną. Panele miałby 

zainstalowane na dachu, a energię odzyskiwał również z hamowania. Ten lekki, nieduży 

i aerodynamiczny pojazd na zaledwie osiem osób powstaje na Uniwersytecie w León. Projekt ma 

kosztować  350 tys. euro. Ciekawe, za ile będzie można go kupić?  

 

Gęś himalaistka 

Gęsi Anser indicus na wiosnę lecą z nad Oceanu Indyjskiego  (z poziomu morza) do Mongolii, tam 

wychowują młode, a gdy lato się kończy, ponad Himalajami wracają do ciepłych krajów. Czyli co 

roku dwukrotnie przelatują na wysokości 6-7 km, gdzie jest o 70 proc. mniej tlenu niż na nizinach, 

a temperatura spada do –20 st. C. Mało tego – trudniejszą drogę na północ, nad górami pokonują  

w zaledwie osiem godzin, z powrotem zaś lecą 4,5 godziny! (mają łatwiej, ponieważ startują wtedy 

z obszaru położonego wyżej). Gęsi te osiągają prędkość 64,5 km/h. i potrafią się wznosić ponad 

kilometr w ciągu godziny, co jest ptasim rekordem. Szalony himalaista zapewne by nie przeżył, 

gdyby bez kilkudniowej aklimatyzacji spróbował w jeden dzień pokonać taką różnicę wysokości. 

Obserwacje Anser indicus za pomocą nadajników satelitarnych przeprowadzono po raz pierwszy. 

Autorzy badania, Lucy Hawkes i Charles Bishop z Bangor University w Wielkiej Brytanii, 

zaskoczeni wynikami stwierdzili, że większość gęsiego lotu odbywała się nocą i o świcie. 

Dotychczas sądzono, że ptaki przemieszczają się w ciągu dnia, wykorzystując wiatr wiejący z tyłu. 

Teraz naukowcy przypuszczają, że spokojniejsze warunki atmosferyczne po zmroku ułatwiają 

ptakom lot w kluczu. Poza tym nocą niższe temperatury pozwalają szybciej odprowadzać ciepło. 

Sprzyja to niebywałemu wzrostowi wydajności zużycia tlenu, które może być do 20 razy wyższe 

niż w spoczynku. Gzie jest granica wydolności organizmu? – zastanawiają się badacze.    

 

Rekordy 

Najniższy człowiek na świecie pochodził z Mongolii Wewnętrznej w Chinach. Ping Ping miał 

74 cm wzrostu i ważył 7 kg. Najwyższy jest obecnie Turek, Sułtan Kosena (246,5 cm). Niedawno 

zdetronizował  rekordzistę Bao Xishuna, pochodzącego również  z Mongolii Wewnętrznej, który 

miał 236,1 cm wzrostu.        
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Black Molly - elegantka w czerni 

                                                                              przygotował Michał Zesławski 

 

 

 

Molinezja ostropyska to czarna rybka z wód Południowej i Środkowej Ameryki. 

Poprzez krzyżowanie z innymi odmianami hodowlanymi powstały różne formy 

łusek i tak powstała Black Molly z małą okrągła płetwą grzbietową o wielkości 

od 6 do 10 cm. Te czarne jak węgielki ryby ozdobne uchodzą za wytrzymałe 

i łatwe w pielęgnacji, jednak kochają ciepło, silnie reagują na zmiany 

temperatury. Hodując tę rybkę w akwarium należy pamiętać, że środowisko 

w akwarium powinno być słodkowodne, minimalnie 100 litrów. Optymalna 

temperatura wody w akwarium to od 24 do 28 stopni C. Rybki te preferują 

pokarm roślinny, zwłaszcza algi, a także pokarm suchy oraz larwy. 

Black Mollys kochają ciepło i nie powinny być narażane nigdy na niższe 

temperatury niż 24  stopnie C. Kiedy rybki te czują się źle okazują to poprzez 

rozkołysane ruchy. 

AKWARYSTYKA 
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Brat Albert 
                                                                           propozycja Adama Góreckiego 

 

Udało mi się przeczytać nawet kilkakrotnie 

biografię Brata Alberta. Jest to książka 

autorstwa Natalii Budzyńskiej. Książka ta wydała 

mi się bardzo ciekawa dlatego chcę Wam ją 

czytelnicy polecić.  

Głównym bohaterem książki jest Adam 

Chmielowski, późniejszy brat Albert który urodził 

się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi. 

W książce można znaleźć informacje dotyczące 

życia Adama Chmielowskiego zanim przywdział 

habit trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu. 

Historia ta opowiada m.in. o udziale naszego 

bohatera w Powstaniu Styczniowym, amputacji nogi oraz - na skutek represji 

carskich – emigracji do Francji, gdzie podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych 

w Paryżu. Po powrocie z Paryża zaczął malować obrazy i spotykać się z różnymi 

artystami m.in. ze słynną ówcześnie aktorką Heleną Modrzejewską.  Pewnego 

dnia wraz ze swoimi kolegami artystami z ciekawości udał się do lokalnej 

ogrzewalni (w Krakowie w dzielnicy Kazimierz) gdzie miał okazję zobaczyć życie 

najbardziej odrzuconych, biednych, bezdomnych ludzi. Wtedy właśnie zaczęła 

w nim kiełkować potrzeba pomocy tym biedakom, których nazwał „opuchlakami”. 

Zaczął zapraszać ich do swojego mieszkania i podejmował próby nawracania ich 

co ówcześnie wzbudziło sprzeciw duchowieństwa.  A jak to się stało, że został 

bratem posługującym ubogim, z jakimi przeciwnościami zmuszony był walczyć 

i jak ostatecznie doszło do tego, że zaczął zakładać schroniska dla ubogich, jaką 

rolę w działalności pomocowej brata Alberta odegrała Maria Jabłońska? 

Zachęcam przeczytajcie w  polecanej Wam w tym tekście biografii Brata Alberta. 

WARTO CZYTAĆ 
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Świąteczne przysmaki 

                                           propozycje kulinarne przygotowała Jolanta Tondus 

Świąteczne pierniczki  

Składniki:  

Ciasto: 

 340 g mąki pszennej 

 1 duże jajko 

 1 czubata łyżka masła 

 3 łyżki wody 

 1/2 szklanki miodu 

 1/2 szklanki cukru pudru 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 2 łyżeczki przyprawy do pierniczków 

 2 łyżeczki kakao 

Polewa czekoladowa: 

 50 ml śmietanki kremówki 

 150 g gorzkiej lub mlecznej czekolady 

 

Wykonanie:  

 Do miski dodajemy po kolei wszystkie składniki: mąkę pszenną, jajko miód, cukier puder, 

masło, przyprawę do pierniczków, proszek do pieczenia, kakao i wodę. Zagniatamy 

elastyczne ciasto. 

 Jeśli chodzi o rozwałkowywanie ciasta to blat najlepiej podsypać sobie nieco mąką lub 

ciasto przełożyć pomiędzy dwa arkusze papieru i wtedy rozwałkować do wysokości około 

5-7 mm (będzie ono nieco klejące i papier do pieczenia ułatwi rozwałkowanie).  

 Za pomocą foremek wycinamy gwiazdki. 

 Pierniczki układamy na blaszce do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 180°C przez 

ok. 15 min. W tym czasie przygotowujemy polewę czekoladową. Śmietankę wlewamy do 

garnuszka i dodajemy posiekaną czekoladę. Podgrzewamy na minimalnym ogniu i cały czas 

mieszamy aż powstanie jednolita polewa. Równie dobrze można posiekaną czekoladę wraz 

ze śmietanką podgrzać w miseczce w mikrofalówce. Gotową polewę odkładamy do 

lekkiego przestygnięcia. Przekładamy ją do miseczki. 

 Upieczone i przestygnięte pierniczki moczymy z jednej strony w polewie czekoladowej. 

 

KULINARIA 
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Paszteciki z pieczarkami 

Składniki: 

Ciasto: 

 450 g mąki 

 20 g drożdży świeżych 

 150 ml ciepłego mleka 

 80 g miękkiego masła 

 1 łyżeczka cukru 

 1/2 łyżeczki soli 

 1 jajko 

Farsz: 

 500 g pieczarek 

 1 cebula 

 3-4 ząbki czosnku 

 1 łyżka natki pietruszki 

 1 łyżka bułki tartej 

 2 roztrzepane jajka (jedno do farszu, drugie do 

posmarowania pasztecików przed pieczeniem) 

 sól, pieprz, kminek do posypania pasztecików 

Wykonanie:  

 

Do kubka kruszymy świeże drożdże, a następnie dodajemy letnie mleko, łyżeczkę cukru oraz łyżkę 

mąki. Mieszamy dokładnie i odstawiamy na kilka minut do wyrośnięcia aż rozczyn zapełni 

całkowicie kubek. Do większej miski wsypujemy przesianą mąkę pszenną, a także roztopione, 

przestygnięte masło, resztę mleka, jajko, rozczyn oraz sól . Całość mieszamy początkowo łyżką, 

a w późniejszym etapie wyrabiamy ręcznie aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. Przykrywamy je 

ściereczką i odkładamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 60 minut. W tym czasie ciasto 

powinno przynajmniej dwukrotnie zwiększyć swoją objętość. Cebulę drobno kroimy i podsmażamy 

na małej ilości oleju. Dodajemy do lekko podsmażonej cebuli drobno posiekane pieczarki, 

przeciśnięty przez praskę czosnek (3-4 ząbki), a także posiekaną natkę pietruszki (1 łyżka). 

Smażymy na średnim ogniu, co chwilę mieszając (przez 5-7 minut).Dodajemy roztrzepane jajko 

oraz bułkę tartą. Wszystko mieszamy za pomocą łyżki. Ciasto drożdżowe ponownie wyrabiamy 

przez chwilkę. Rozwałkowujemy na większy prostokąt i nakładamy równomiernie farsz. 

Za pomocą ostrego noża kroimy równe plastry (po około 3-5 cm). Przekładamy na blaszkę 

wyłożoną papierem do pieczenia, a następnie każdy pasztecik smarujemy roztrzepanym jajkiem, 

posypujemy kminkiem. Odstawiamy jeszcze paszteciki na 5 minut, aby nieco podrosły. W tym 

czasie włączamy piekarnik na 190 stopni. Pieczemy przez 20-23 minuty do ich zarumienienia.  

 

SMACZNEGO! 
 

Przepisy znalezione w zasobach internetu 
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Zamek w Gołuchowie 

                                     przygotował i przepisał na komputerze Boguś Kuźma 

Pierwotnie zamek ten był budowlą murowaną o charakterze obronnym. Składał 

się z kilku kondygnacji na planie prostokąta z basztami w każdym narożniku. 

Zamek został wzniesiony w latach 1550 – 1560 dla Rafała Leszczyńskiego, 

starosty radziejowskiego i wojewody brzeskokujawskiego. Zamek ten został 

gruntownie przebudowany przez Izabellę z Czartoryskich- Działyńską.  

W przebudowanym zamku Izabela umieściła swoją kolekcję dzieł sztuki. 

Przeznaczyła wtedy zamek na ogólnodostępne muzeum. Gołuchów należał do 

rodziny Czartoryskich aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny zbiory 

dzieł sztuki zostały rozproszone, a zamek częściowo zdewastowany. Od roku 1951 

w zamku mieści się oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu z ekspozycją 

zabytkowych wnętrz i dzieł sztuki. Na zamku odbywają się koncerty. W obrębie 

zamku kręcono też serial Królowa Bona oraz kilka scen z filmu Akademia Pana 

Kleksa. 

 

 

CIEKAWE MIEJSCA 
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Odpowiedz na poniższe pytania do dnia 31.01.2023 i złóż je w pokoju psychologa. 

Wszyscy, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe otrzymają 

nagrody. 

Pytania konkursowe: 

1. Co symbolizuje drzewko świąteczne? 
2. Kim była Elżbieta II? 

3. Kim jest Black Molly? 
4. Wymień tytuły 3 kolęd. 
5. Jak nazywa się potrawa wigilijna, którą robimy m.in. z buraków? 

6. Kogo możemy zobaczyć w szopce? 
7. Czego życzysz innym i sobie na Nowy Rok? 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

KONKURS 
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