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NASZA PRASKA

„Uśmiech jest jak słońce, co
spędza chłód z ludzkiej twarzy”
Victor Hugo
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Szanowni Państwo, postanowiliśmy przekształcić miesięcznik „Naszej Praskiej” w kwartalnik o tej samej
nazwie. Oddajemy zatem w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika „Nasza Praska”. W nowym
wydaniu dowiedzą się Państwo m.in. co wydarzyło się w Naszym Domu podczas ostatnich trzech
miesięcy. Przeczytamy historię dwóch wspaniałych osób, odwiedzimy Zdziar na Słowacji, dowiemy się
czegoś o chorobie brudnych rąk. Wspomnimy tych, którzy od nas odeszli, a także dowiemy się, jakie
skarby kryje Maroko. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy nadzieję, iż spędzą Państwo ciekawie czas z
naszą gazetą.
Miłego czytania.
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AKTUALNOŚCI
1 sierpnia 2018
W DPS na ul. Kluzeka odbył się II europejski Turniej. Nasi Mieszkańcy mieli możliwość powalczyć o miejsce na
podium w różnorakich dyscyplinach sportowych. Rywalizacja odbyła się jak zawsze w duchu fair play i we
wzajemnej życzliwości.
3 sierpnia 2018
Piątkowy dzień spędziliśmy w Białce Tatrzańskiej na Kotelnicy przeżywając 19-ty Dzień Seniora zorganizowany
przez DPS z Zakopanego.
8 sieprnia 2018
II Mistrzostwa Prasko-Olimpijskie obfitowały w dyscypliny prawdziwie olimpijskie: rzut młotem, strzał do
bramki, kryko-golf, rzut do celu, kręgle czy gimnastyka artystyczna. Nasza mała olimpiada jak zawsze cieszyła
się dużym zainteresowaniem zarówno wśród Gospodarzy, jak też wśród Gości.
20 sierpnia 2018
Podczas spaceru po ukochanych Dębnikach, zawitaliśmy do warsztatu lodowego, gdzie podobno kręcą lody ze
śmietanki od uśmiechniętych krów z Limanowej! Musieliśmy więc ich spróbować a były wyśmienite!
23 sierpnia 2018
W praskim ogrodzie odbył się "grill z dynią". Na przekór pieczonym kiełbaskom, tematem spotkania było
zdrowe odżywianie. Oglądnęliśmy również krótką inscenizację z naszym Mieszkańcem -Panem Tadeuszem
i dynią hokkaido w rolach głównych pt. " Najwięcej witaminy mają polskie jarzyny".
28 sierpnia 2018
Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, w Miejskim Domu Pomocy Społecznej na os. Szkolnym odbył
się przegląd artystyczny zatytułowany "Seniorzy Krakowa w hołdzie Powstańcom Warszawy", na który
mieliśmy zaszczyt być zaproszeni.
29 sierpnia 2018
Wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego, wybraliśmy się na wycieczkę do
pięknego Ludźmierza. W namiocie multimedialnym film o historii tutejszej bazyliki - Sanktuarium Maryjnego z
figurką Matki Boskiej Ludźmierksiej, następnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św. Zwiedziliśmy również
ogród Różańcowy a uwieńczeniem wycieczki był piknik nad Zarabiem w Myślenicach.
1 września 2018
Grupa naszych Mieszkańców wybrała się na uroczystość Pożegnania Lata w Parku Dębnickim. Nasi Seniorzy
ochoczo uczestniczyli w zabawach sportowych, mieli możliwość oglądnięcia uroczego występu tanecznego
dzieci, jak również posłuchania pięknej muzyki. W programie znalazły się również różnorodne warsztaty,
animacje oraz ciekawe występy artystyczne.
5 września 2018
Cały dzień obfitował w wiele ważnych jak i ciekawych dla naszych mieszkańców wydarzeń. VII Olimpiada
Ogrodowa w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka przyniosła nam złoty medal w dyscyplinie kulomiotu,
który zawdzięczamy Panu Stefanowi. W tegorocznej Kuźni Brata Alberta czekało na nas wiele atrakcji m.in.
warsztaty etno czy wyśmienity koncert zespołu "Słoneczni". Z kolei w Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Helclów "pożegnaliśmy lato", świetnie bawiąc się podczas występu gościa specjalnego Pana Andrzeja
Kozłowskiego - gwiazdy kabaretu 'Pod Wyrwigroszem"
6 września 2018
Mocy wrażeń dostarczył nam piknik integracyjny w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41
" W gorących rytmach latino", gdzie spędziliśmy czwartkowe popołudnie. Gorące rytmy emanujące w czasie
niesamowitych pokazów tanecznych latino oraz Capoeira udzieliły nam się podczas tanecznej zabawy z
zespołem Idylla.
9 września 2018
Nasi Mieszkańcy uczestniczyli w uroczystym pikniku z okazji 25-lecia działalności Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko", który odbył się na ulicy Tynieckiej
39. Podczas pikniku nasi Seniorzy mieli możliwość zobaczenia osad z różnych części świat

3

13 września 2018
Na Praskiej po raz kolejny odbył się turniej sportowy. Mieszkańcy oraz nasi Goście rywalizowali ze sobą
w dwóch dyscyplinach: kręgle oraz piłkarzyki. Mistrzami kręgli zostali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Łanowej 41, natomiast piłkarzyków-gospodarze-nasi Mieszkańcy z Praskiej!
20 września 2018
Jak co roku pożegnaliśmy lato w bardzo radosnej atmosferze. Zaszczycili nas swoją obecnością: Radny Dzielnicy
VIII, Pani Kierownik wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filii nr.5 a także Podopieczni
Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych działającego przy Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Zabawę uświetnił
nam uroczy występ artystyczny dzieci z przedszkola nr. 67 jak również zespół "Słoneczni" z Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1. Nasi mieszkańcy oraz przybyli goście wzięli udział
w "Randce w ciemno".
20 września 2018
Tego samego dnia wesoła grupa naszych Mieszkańców udała się na Piknik Country, który odbył się
w zaprzyjaźnionym Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia na ul. Sołtysowskiej. Zabawa była
równie wyśmienita!
21 września 2018
Jak co roku uczestniczyliśmy w pielgrzymce Chorych i Niepełnosprawnych do Sanktuarium Świętego Krzyża w
Krakowie, organizowanej przez Caritas Archidiececji Krakowskiej.
26 września 2018
Wysportowana grupa naszych Mieszkańców wzięła udział w XVI Olimpiadzie Sportowej w Domu Pomocy
Społecznej na ul. Krakowskiej 55 i zdobyła 3 medale! Nasi Mieszkańcy dzielnie walczyli w niełatwych
konkurencjach: slalom z przeszkodami, w którym Pani Halina zdobyła III miejsce, rzut do kosza - i tu mamy II
miejsce zdobyte również przez panią Halinkę :) oraz podnoszenie piłki, w której II miejsce zdobył Pan Stefan!
11 październik 2018
Na Praskiej 25 został zainaugurowany I Turniej Neuronów! Były łamigłówki i gry psychologiczne, dzięki którym
oprócz intelektualnej rywalizacji, można było sprawdzić pamięć i koncentrację. Wśród umysłowych dyscyplin
znalazły się: konkurencje językowe dotyczące słowotwórstwa oraz tworzenia słów bliskoznacznych i
przeciwstawnych. Był też tangram czyli chińska łamigłówka znana od 3000 lat. I miejsce - "Statuetkę Złotego
Mózgu" zdobyła drużyna z Praskiej!
12 października 2018
W tak piękną jesienną pogodę szkoda siedzieć w domu, postanowiliśmy więc spędzić ten dzień w towarzystwie
uroczych zwierząt i wybraliśmy się na wycieczkę do krakowskiego zoo. Zarówno nam, jak
i zwierzakom dopisywał dobry humor.
16 października 2018
Uczciliśmy 40 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Podczas słuchowiska słowno muzycznego mieliśmy możliwość przypomnienia sobie najważniejszych wydarzeń z życia naszego Patrona,
wysłuchania wzruszających wierszy napisanych dla Papieża przez dzieci oraz wspólnie zaśpiewaliśmy ulubioną
przez św. Jana Pawła II "Barkę", jak i inne bliskie sercu Papieża pieśni. Podczas spotkania, uczciliśmy również
Dzień Seniora, składając naszym Mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia.
23 października 2018
Tegoroczny konkurs na "Najpiękniejszy Bukiet Jesienny" obfitował w wiele przepięknych kompozycji
kwiatowych, wykonanych własnoręcznie przez Mieszkańców krakowskich Domów Pomocy Społecznej. Jury
jednomyślnie przyznało I miejsce kompozycji "Pawia" wykonanej przez naszych Mieszkańców z Praskiej!
Podczas konkursu mieliśmy możliwość zobaczenia fantastycznego pokazu florystycznego w wykonaniu pani
Marii oraz autorskiej inscenizacji pt. " Babie Lato u Eugeniusza i Izoldy".
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" ROK MAGICZNEGO MYŚLENIA" - ROZWOWA
Z EWĄ BŁASZCZYK

Postanowiła zmierzyć się z przeszłością i rozpocząć nowy rozdział
życia. Po 10 latach miała odwagę powrócić wraz z córką Manią na
grecką wyspę, gdzie jej rodzina spędziła ostatnie wspólne wakacje.
Zaraz potem dla Ewy Błaszczyk zatrzymał się czas.

W 1999 roku aktorka wraz z mężem Jackiem Janczarskim i 5-letnimi bliźniaczkami Olą
i Manią wyjechała na grecką wyspę Santorini. Rok później świat, który znała, zniknął na zawsze.
Najpierw po krótkiej chorobie zmarł jej mąż, a 100 dni później Ola zakrztusiła się tabletką i
zapadła w śpiączkę, w której pozostaje do dziś. Aktorka nigdy nie ustała w walce
o to, by córka się wybudziła. W trosce o inne dzieci w podobnym stanie założyła wraz
z księdzem Wojciechem Drozdowiczem Fundację „Akogo?”. W 2013 na terenie Centrum Zdrowia
Dziecka w Międzylesiu powstała klinika Budzik. Budowa Kliniki, której koszt wyniósł ponad 20
mln zł, została sfinansowana przez Fundację "Akogo?" dzięki ofiarności wielu darczyńców
indywidualnych,
firm,
fundacji
oraz
środków
UE.
To
pierwsza
placówka
w Polsce, w której według indywidualnego programu są leczone i rehabilitowane dzieci po
ciężkich urazach mózgu.

Niezwykli ludzie
6

Z Ewa Błaszczyk rozmawia Zzabela Górnicka – Zdziech:

Po 10 latach wróciłaś na Santorini. Myślałaś o tym, co tam zastaniesz?
Ewa Błaszczyk: Śniło mi się to. We śnie widziałam, że hotelu, w którym wtedy mieszkaliśmy, już nie
ma, że zostały po nim tylko ruiny. Gdy tam dotarłam i zobaczyłam ruiny, już mnie nie zaskoczyły,
ponieważ tę rzeczywistość znałam ze snu. Gdy na nie patrzyłam, czułam ból,
a zarazem myślałam, że gdyby to było miejsce tętniące życiem, pełne roześmianych dzieci
i odprężonych rodziców, może bolałoby bardziej. Tymczasem ono przestało istnieć.

Zastałyście z Manią w tym miejscu kompletną pustkę?
Ewa: Tak, basen bez wody, odpadające tynki i suche palmy. Krajobraz zniszczenia. Rozpytywałam ludzi
w pobliskich barach, co się stało z hotelem, ale nikt nie potrafił udzielić mi żadnej informacji. Chciałam
uzyskać zgodę na wejście i robienie zdjęć, ale nie było od kogo… Wtargnęłyśmy tam więc bez
pozwolenia.

Na Twoich zdjęciach sprzed 10 lat widać rozległy hotel z basenem wyposażonym
w fantazyjną zjeżdżalnię i z zadbanym ogrodem pełnym kwiatów i palm…
Ewa: To niesamowite, ponieważ akurat ten hotel naprawdę nie miał prawa splajtować. Przypominał sen
pijanego architekta. Wybraliśmy go z Jackiem właśnie dlatego, że był potwornym kiczem, złożonym z
rzeźb,
fontann,
jacuzzi.
To
nam
się
w
nim
podobało.
A dodatkowo dzieci były tam widoczne jak na dłoni i nie nudziły się, mając wokół moc atrakcji. Nie było
nas na to stać, ale zaszaleliśmy. To były nasze bajkowe wakacje, wymyślone, pierwsze
i jedyne… Sygnał nadziei na rodzinną przyszłość. Ostatni taki niecodzienny moment w naszym
wspólnym życiu. Ponad miarę szczęśliwy. Piękna wyspa, ładnie położony hotel, który ma dużo do
zaoferowania rodzinom z dziećmi i jest rzadkim okazem architektury. To, co tam po latach odkryłam,
pozostaje w gruncie rzeczy nieprawdopodobne. W mojej głowie rodzi się pytanie, czy my w ogóle mamy
jakąś władzę nad swoim losem? Dano nam wolną wolę, ale i tak chyba wszystko jest z góry zaplanowane.

A odpowiedziałaś sobie na pytanie, po co tak naprawdę tam pojechałaś?
Ewa: Wszystko zaczęło się od sztuki Rok magicznego myślenia, którą gram w warszawskim Teatrze
Studio. To z niej wyniknęła we mnie potrzeba zamknięcia różnych etapów życia. Staram się w tym roku z
tym uporać. Ten proces powoli dobiega końca. Kiedy rozmyślałam na temat tej sztuki, uświadomiłam
sobie, że w jej zakończeniu są zdania, które celowo omijam. Wyrzuciłam je. Nie byłam w stanie ich
wypowiedzieć.

Jakie to są zdania?
Ewa: Nie chciałam ich mówić i nadal nie będę.

Niezwykli ludzie
7

Dotyczyły czegoś złego, co może się wydarzyć?
Ewa:Tak. Dobrze mi z tym, że je wyrzuciłam. Jednak mimo tych skreślonych zdań, Rok magicznego
myślenia przeprowadził mnie przez traumatyczne przeżycia. Grając spektakl, doznałam jednocześnie
traumy
i
oczyszczenia.
Na
polu
sztuki
dotknęłam
bolesnych
zdarzeń
z własnego życia. Wypełniłam się bólem do końca. To ten monodram sprawił, że uzyskałam stan, który
mi pozwolił pójść w życiu dalej, niż byłam, otworzyć kolejne drzwi. Teraz w sztuce szukam lżejszego
repertuaru, a w życiu po roku grania tego spektaklu mogę odwiedzić miejsca, które były dla mnie dotąd
nieosiągalne nawet w wyobraźni. Właśnie dlatego odważyłam się pojechać na Santorini. Napotkałam na
różne przeszkody. Nie było łatwo, ale dotarłyśmy tam z Manią. Tylko że zastałam ruinę. Weszłam do
pokoju, w którym wtedy mieszkaliśmy. Nie umiem czegoś zrobić trochę. Muszę dojść do ściany. I ten
moment nadszedł. Gdy rozplątałam sznury blokujące wejście do pokoju i przestąpiłam próg, bolało, ale
wyszłam inna. Wiem, że coś się we mnie skończyło.

Chciałaś, żeby Mania z Tobą pojechała, aby zamknąć ten etap życia razem z nią?
Ewa: Oczywiście, ponieważ nie jestem sama. Zostały Ola i Mania. Ola musi być tutaj, a my musimy jej
to opowiedzieć i dlatego jedziemy, a potem opowiadamy. Po powrocie zdałyśmy jej relację.

Czy Mania pamiętała tamten pobyt?
Ewa:Pamiętała zjeżdżalnię, gdyż całkiem zdarła sobie na niej pupę. Pamiętała to, że chodziły
z Olą po lody i musiały się cofać, aby nas pytać, jak o nie poprosić po angielsku. Czyli coś w niej zostało.
W pokoju, który zajmowaliśmy, zawsze mieliśmy złączone wszystkie cztery łóżka. My
z Jackiem spaliśmy z boków, a dziewczyny w środku, żeby nie spadły. Wieczorem każda z nich na
zmianę siedziała w aucie na kolanach Jacka i „prowadziła” razem z nim samochód, kręcąc kierownicą. I
ta, która „prowadziła” tego dnia samochód, nie spała koło mnie. Takie roszady odbywały się codziennie.
Spędziliśmy
tam
dwa
tygodnie.
Wtedy
wyjechaliśmy
pierwszy
raz
w życiu z dziećmi i daleko. Potem właściwie bardzo długo nie mogłam nawet o tym myśleć,
a kiedy wreszcie w ciągu tych 10 lat pojawiało się wspomnienie Santorini, nie potrafiłam zdecydować się
na to, by tam pojechać. Dopiero teraz.

Na zdjęciach z tegorocznego wyjazdu Mania
z której wtedy skakała Ola. Czy to przypadek?

stoi

na

trampolinie,

Ewa: Nie, na tej trampolinie najpierw stanęła Mania, a potem ja. Zaznaczyłyśmy na zdjęciach trzy
punkty, które zostały przez nas sfotografowane 10 lat temu: miejsce Oli na trampolinie, miejsce Mani na
zjeżdżalni oraz miejsce moje i Jacka pod palmami. Wtedy staliśmy dokładnie tam, gdzie teraz ja i Mania.

Niezwykli ludzie
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Oglądałyście przed wyjazdem tamte zdjęcia z Santorini?
Ewa: Nie. Przywołamy je kiedyś.

Jak Mania odebrała po latach to szczególne w Waszym życiu miejsce?
Ewa: Samo Santorini szalenie jej się podobało, ale pobyt w tym miejscu był bardzo nieprzyjemny. Tego
nie widać na zdjęciach, ale ja to widziałam. Było jej tam źle. To trauma dla nas obu. Może jestem
okropna, że wzięłam tam Manię. Może to nie było potrzebne. Obie bardzo te chwile przeżyłyśmy. Ale
myślę, że jakoś razem z tymi zdjęciami mamy to już za sobą. Bardzo bym chciała, aby tak było.

Nie żałujesz, że tam pojechałaś?
Ewa: Nie, cieszę się. Teraz wiem, że tam tak jest i wiem, że chciałabym rozpocząć nowe życie
w innych okolicznościach. To było mi potrzebne, aby postawić kropkę. Na gruzach Santorini
i tego wspomnienia.

Sądzisz, że Mania myśli podobnie?
Ewa: Po opuszczeniu tego miejsca jeszcze przez jakiś czas nosiłyśmy za sobą smugę cienia, ale potem
wszystko wróciło do normy. Następnego dnia Mania wsiadła w samolot i po raz pierwszy poleciała na
wakacje, również do Grecji. Sama, beze mnie, za to ze swoimi przyjaciółkami.
I zaczęło się dla niej inne życie. Ten samodzielny wyjazd przeżyła genialnie. Jest nim zachwycona. Ja też
bardzo się cieszę z tego, że jej się udało. Wróciła roześmiana, szczęśliwa, wolna. To stało się pierwszy raz
i w szczególnych okolicznościach, zaraz po pobycie w tamtym hotelu.

Nadszedł czas, że pogodziłaś się ostatecznie z tym, co wydarzyło się
w Twoim?
Ewa: Wiem, że to się stało. Nie zastanawiam się cały czas nad tym, dlaczego to się MNIE stało. Myślę
raczej, co zrobić, żeby dało się z tym żyć i żeby to miało sens.

Zawsze tak odbierałaś dramatyczne zdarzenia?
Ewa: Poważne ciosy tak. Przy drobiazgach, kiedy wpadam w złość, poddaję się emocjom. Natomiast gdy
dzieje się coś poważnego, wiem, że to jest zbyt istotne, by przykładać do tego taką miarę.

Niezwykli ludzie
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Inaczej nie mogłabyś iść przed siebie tak pewnym krokiem, jak to robisz teraz?
Ewa: Nie, ponieważ to osłabia. Wtedy wszystko karłowacieje, przestaje mieć wymiar, rodzi ból, gorycz,
zawiść, zazdrość i nie wiem co jeszcze. Gromadzą się negatywne emocje. Zobaczyłam, że aby rozświetlić
trudną rzeczywistość, trzeba absolutnie wbrew temu, co się dzieje, zyskać spokój i wyłonić się niczym po
nurkowaniu nad powierzchnię wody. Trzeba szukać tego spokoju w sobie, w innych i pielęgnować go.

Potrafisz wrócić od momentu tragedii z Olą i opowiadać o tym spokojnie?
Ewa: Nie lubię wracać do naszych zdjęć i filmów. Trzymam je w szufladzie. Ale na ścianach wiszą
dawne prace Oli i Mani oraz ich współczesne fotografie. Taka jest moja codzienność. Głos Jacka nagrany
na automatycznej sekretarce nie przeszkadza mi dalej żyć.

Czy dźwięk Jego głosu nie zadaje Ci bólu?
Ewa:Nie, kochałam go, żyłam z nim wiele lat. Jest ojcem moich dzieci, a skoro tak, częścią mnie samej.
Istnieje we mnie.

Tobie to nie przeszkadza. A czy Mani także?
Ewa: Moim zdaniem, rozmawiając o tym, zachowujemy się naturalnie. To jest w zgodzie
z nami. Podleśna także jest w zgodzie z nami. Kiedyś w jednym pokoju działo się to, w drugim
coś innego. To przeminęło. Zmieniło się. Jacek chciałby, żeby było mi lżej. W tym jest ta
zgodność. Czasem się zastanawiam, jak strasznie dużo rzeczy było kiedyś dla nas ważnych,
kosztowały nas dużo emocji, starań, pieniędzy. Ja się jednak w tym procesie bardzo
przewartościowałam.
Teraz
ważne
jest
dla
mnie
poczucie
bezpieczeństwa
i zaspokojenie elementarnych potrzeb życiowych, po to chociażby, żeby żyć sztuką: chodzić do
teatru, słuchać muzyki, czytać książki i wybrać sobie określoną jakość życia.

Uważasz, że Twoja umiejętność pogodzenia z losem jest darem?
Ewa: Nie wiem. Dość szybko zdałam sobie sprawę, że wszystkie rady ludzi w chwili, gdy
zdarzyły się tragedie, nie były dla mnie. Mówili, że powinnam skasować sekretarkę
i wyprowadzić się z tego domu. A ja chciałam zostać sama i uwolnić się od nich. Pomyślałam, że
przecież mieszkam w domu, który wybraliśmy dla siebie z Jackiem, obok którego razem
sadziliśmy drzewka. Gdy lecę samolotem i ląduję w dalekim kraju, to wiem, że moje miejsce na
ziemi jest na Podleśnej. Gdybym się pozbawiła tego domu, pozbawiłabym się własnej
tożsamości. Nie znaczy to, że wiążę z tym miejscem nadzieję, myśląc, że na przykład Ola tu
wyzdrowieje. Tego nie wiem. Od dawna wiem natomiast, że stało się dużo złego, ale może się
jeszcze stać nieporównywalnie więcej. W każdej chwili. Staram się układać rzeczywistość, mam
plany, ale to wszystko może prysnąć jak bańka mydlana. Strasznie się tego boję.

Niezwykli ludzie
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Jesteś zatem tu i teraz?
Ewa: Tak, choć przerażona tym, co staje się dzisiaj ważne. Martwią mnie lukrowane, pozorne wartości w
obrzydliwym koktajlu bylejakości. Wszystko jest towarem. Przyglądam się otoczeniu, bezpiecznie czując
się
w
swoim
miejscu,
kryjąc
się
w
rewirach
sztuki,
szukając
ludzi
z rozbudowaną duchowością. To daje mi wytchnienie i ukojenie, jednak pozostaje świadomość, że dziś
bogiem jest pieniądz.

Zastanawiasz się nad przyszłością, czy odsuwasz od siebie ten temat?
Ewa: Zastanawiam się. Nie uciekam przed nią. Jasno o niej myślę. Widzę harmonię i światło, siebie w
otoczeniu ludzi, w przyjaźni i bliskości z innymi. A nawet jeśli mnie jutro zabraknie, to
i tak wydaje mi się, że ta codzienna ciężka praca nie może pójść na marne.

Czy niewypowiadana głośno nadzieja związana z Olą łączy się
z momentami, uchwyconymi przez Ciebie na zdjęciach, kiedy Twoja córka się
uśmiecha albo przygląda?
Ewa: Chronię się przed życzeniowym myśleniem. Na wielu zdjęciach widać jej oczy czy uśmiech, ale nie
chcę tego w żaden sposób komentować, bo nie potrafię. Musiałabym kłamać czy samej dopisywać do
tego całą nieistniejącą resztę. Przedziwne, że czasem się ma wrażenie, jakby było coś więcej, ale to jest
tak nieuchwytne, że nie ma o tym jak rozmawiać. Gdy dyskutuję na ten temat z lekarzami, są szalenie
ostrożni.

Możesz zatem udowodnić, ze Ola jednak ma kontakt z rzeczywistością?
Ewa: Gdybym chciała odpowiedzieć na to pytanie naprawdę, najchętniej ułożyłabym obok siebie siedem
różnych zdjęć i nic nie powiedziała. Są pewne rzeczy, które mówią same za siebie. Oczywiście, znajdą się
ludzie sceptyczni, którzy powiedzą – no i co z tego? Jest bardzo dużo sygnałów, uchwyconych na
zdjęciach, kiedy Ola daje znak spojrzeniem, ale obok tego jest jeszcze cała masa życia, której tam nie ma.
Gdyby nie zdjęcia, trudno byłoby mieć pewność, że ta osoba się do ciebie śmiała, że była w kontakcie,
reagowała na twoje słowa. To jest nie do opowiedzenia. Ten stan nie powtarza się często. Może zdarzyć
się w listopadzie, a następny raz w marcu. Czekam cierpliwie. To, co jest na tych fotografiach, wydaje mi
się czymś najważniejszym. Iskrą, która potem motywuje wszystkie działania. Sekundą, podczas której
pękam.

Mani też się zdarzają takie chwile z Olą?
Ewa: Myślę, że każdy ma jakieś swoje chwile. To są ułamki sekund. Próbujemy takie chwile złapać.
Czasem zdążamy i wtedy nagrywamy je na telefon. Niekiedy jest to dźwięk, innym razem obraz.

Niezwykli ludzie
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Obrazujesz próby przebijania się do rzeczywistości osób pogrążonych
w śpiączce jako przedzieranie się przez folię…
Ewa: Zdecydowaliśmy w Fundacji, że granicą między światem świadomości
a rzeczywistości będzie folia, ale równie dobrze można to było zobrazować za pomocą mgły lub
powierzchni wody. Od początku wiedziałam, że nie muszę nikogo prosić o to, żeby zrobił tę
kampanię, ponieważ jest we mnie samej ogromny ładunek tej prawdy. Z drugiej strony po latach
działalności nie mam już sił namawiać kolegów, żeby znowu robili coś za darmo, więc
zwróciłam się do siebie i łatwo się zgodziłam. Potem zwróciłam się do księdza Wojtka
Drozdowicza, żeby zrobił zdjęcia. On łatwo się zgodził. Dzięki temu koszty były niewielkie.
Sesja zdjęciowa do billboardów trwała 7 minut. Nikomu w Fundacji wcześniej o niej nie
mówiłam. Bałam się, że jak opowiem, to już nie będę w stanie jej zrobić. Łączyła się dla mnie z
wielkimi emocjami. Była trudna także dla fotografa. Nikt z nas nic nie mówił. Zawiesiliśmy
folie, przyszłam w szlafroku i trzeba było od razu skoczyć na głęboką wodę
i po jednej stronie, i po drugiej. To był dla mnie bardzo duży próg. Po raz pierwszy
w życiu zrobiłam takie zdjęcia.

Ta niezwykła sesja kończy Twój rok magicznego myślenia?
Ewa:Tak, jedynie na deskach teatru odtwarzam go wciąż na nowo.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Niezwykli ludzie
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Krzywy Las pod Gryfinem.
Jego powstanie ciągle jest zagadką.

13

Choroba brudnych rąk.
Rzadkie mycie dłoni oraz produktów spożywczych może grozić wieloma
chorobami. Zapobieganie zakażeniu to nasz podstawowy obowiązek.

Choroba brudnych rąk to szereg wielu
schorzeń przenoszonych drogą fekalnooralną,
które
powodują
uciążliwe
dolegliwości, a można ich uniknąć po
prostu zachowując prawidłową higienę.
Głównie chodzi o dotykanie różnych części
ciała, zabrudzenia wydzielinami przewodu
pokarmowego, które przenosi się z rąk do

rąk, a następnie z rąk do ust. Choroby
brudnych
rąk
powstają
przy
nieodpowiedniej
higienie
osobistej,
spożywaniu
niemytych
pokarmów,
niewłaściwym przygotowaniu pożywienia i
braku obróbki cieplnej.

Zdrowie
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Groźne choroby
Najpopularniejsze
choroby
to
salmonellozy,
shigelloza,
biegunki
wirusowe. Niektóre z nich to choroby
odzwierzęce, ale przenoszą się właśnie
poprzez zabrudzenie rąk. To także
wirusowe zapalenie wątroby typu A.
W ubiegłym roku mieliśmy epidemię tej
choroby – około 3,5 tysiąca przypadków,

w bieżącym roku jest ich mniej, jednak
nadal więcej niż dwa, trzy lata temu.
Chorobami brudnych rąk są również
szeroko pojęte biegunki pokarmowe,
związane z nimi bakterie i wirusy, np.
rotawirusy czy pałeczki E.coli.

Zarażenie
Droga zakażenia występuje najczęściej
poprzez spożycie skażonego pożywienia (
np. spożywanie nieumytych owoców i
warzyw) oraz skażonej wody, poprzez
bezpośredni
kontakt
z
chorym
człowiekiem. Osoby zakażone zarażają
nawet przez okres 2 tygodni przed
pojawieniem się pierwszych objawów i
około tygodnia po ich ustąpieniu. Początek

zakażenie nie jest charakterystyczny.
Mogą wystąpić objawy grypopodobne
(gorączka, bóle głowy), brak apetytu,
nudności, wymioty. Następnie po około 2
tygodniach pojawia się u części chorych
żółtaczka (zażółcenie skóry, spojówek,
śluzówek, ciemne zabarwienie moczu i
odbarwiony stolec). Objawy te pojawiają
się 2-7 tygodni od momentu zakażenia i
mogą trwać nawet przez wiele tygodni.

Jak można zapobiegać?
Przede wszystkim to przestrzeganie
podstawowych zasad higieny: mycie rąk
przed każdym posiłkiem i po wyjściu z
toalety, dokładne mycie owoców i warzyw
przed
spożyciem,
podawanie
nieopakowanej żywności w rękawiczkach.
Na wirusowe zapalenie wątroby typu A
istnieje szczepionka. Jest ona wysoko
rekomendowana przy wyjeździe w kraje
tropikalne, nawet do Hiszpani oraz krajów
Bliskiego Wschodu. Przed salmonellozami
możemy ustrzec się kupując np. żywność
wiadomego pochodzenia, przechowując
pożywienie w lodówce czy wyparzając
jajka przed użyciem. Objawy jelitowe są
uciążliwe, ale nie zagrażają życiu. Czasami

wymagają hospitalizacji z uwagi na
zagrażające odwodnienie, na co podatne
są szczególnie dzieci i osoby starsze.
Biegunki mogą być niebezpieczne dla
osób, które są obciążone kardiologicznie.
Kiedy taka osoba się dowodni, może
pojawić się większe ryzyko zawału.
Pamiętajmy, że ręce należy myć często,
zwłaszcza jeśli mamy kontakt z pieniędzmi,
dużo podróżujemy komunikacją miejską
czy
używamy
wspólnego
sprzętu,
komputerów, telefonów. Podróżując za
granicę, warto zaopatrzyć się w żel
antybakteryjny i używać go kiedy nie
mamy możliwości umycia rąk.

Źródło: Dziennik Polski/Numer 31/Kwestia Higieny
Autor: Kinga Przewrocka
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1 Listopada - Święto Wszystkich Świętych
To szczególne święto dla każdego z nas. To nie tylko czas zadumy i wspominania, ale
też wyjątkowej atmosfery, bo wtedy nad grobami spotykamy się z najbliższymi i
z nimi wracamy do domów, by oddać się wspomnieniom.
1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich
Świętych, a 2 listopada — Dzień Zaduszny
czyli Zaduszki. Pierwszego dnia wspominamy
męczenników i świętych, 2 listopada
pozostałych zmarłych, głównie modlimy się za
dusze czyśćcowe.
Oba święta mają ponad tysiącletnią tradycję.
W czasach PRL Zaduszki nazywano dniem
Wszystkich Zmarłych lub Świętem Zmarłych,
unikając w ten sposób nazwy sugerującej

istnienie życia pozagrobowego, czyli istnienia
dusz. To tradycja głównie rzymskokatolicka,
ale na cmentarze w tym szczególnym czasie
przychodzą również wierni innych kościołów,
a także ateiści.
Już w październiku w nekropoliach nasila się
ruch. Administrator wzmaga porządki,
mieszkańcy miast i wsi sprzątają groby swoich
najbliższych. Dekorują mogiły kwiatami i palą
znicze.

Skąd się wzięło Święto Wszystkich Świętych?
Nie
wszyscy
zapewne
wiedzą,
że
rzymskokatolicka tradycja czczenia świętych
1 listopada ma ponad tysiąc lat. Poprzedza ją
święto, które obchodzono 13 maja. To
właśnie 13 maja 608 roku (niektóre źródła
podają rok 609 inne 610) papież Bonifacy IV.
postanowił, że Panteon, który otrzymał od
cesarza, będzie świątynią Najświętszej Marii
Panny i Wszystkich Męczenników. Poświęcił
ten obiekt i kazał w nim złożyć relikwie.
Zatem 13 maja stał się dniem modlitwy za
męczenników. W roku 731 papież Grzegorz III.
przeniósł to święto na 1 listopada, natomiast

w roku 837 Grzegorz IV. ustanowił, iż tego
dnia w modlitwach będą wspominani nie
tylko męczennicy, ale wszyscy święci.
Inne źródła podają, że 1 listopada jako
osobne święto ku czci wszystkich świętych
ustanowił w 935 roku papież Jan XI.
Osobną historię mają Zaduszki. 2 listopada
998 roku opat Benedyktynów w Cluny we
Francji św. Odilon zarządził modlitwy za dusze
wszystkich zmarłych. Zwyczaj ten szybko
rozprzestrzenił się we Francji, później także w
Anglii, Niemczech i Italii.

Warto jednak sięgnąć głębiej w historię,
ponieważ tradycja wspominania zmarłych i
wiara w życie pozagrobowe sięga czasów
pogańskich, kiedy to przygotowywano
duszom pokarmy (kaszę, miód, chleb, pierogi,
a nawet wódkę).
Jedni zostawiali je na grobach, inni w domu
na stołach. Pozostawiano otwarte drzwi do
domów, kładziono na podłodze siano, aby

duchy nie bały się poruszać.
Był nawet zwyczaj wołania bliskich zmarłych
po imieniu. Jedzenie miało dodać siły
zbłąkanym duszom w drodze do nieba.
Dzień modlitwy, który zainicjował św. Odilon
stał się przeciwwagą świąt pogańskich (m. in.
Dziadów), które miały zapewnić żywym
przychylność duchów.

Wiara
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Dzisiaj to święto wygląda nieco inaczej, ale
można dopatrzeć się pewnych podobieństw.
Kościół rzymskokatolicki 2 listopada modli się
o dusze zmarłych, głównie tych, które trafiły
do czyśćca.
Modlitwy mają ułatwić im drogę do nieba.
Praktykowane są „Wypominki”, które polegają
na wypisywaniu na kartkach imion zmarłych,
za duszę których mają być odmawiane
modlitwy.
Charakterystyczne są też Msze Święte

17
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Gregoriańskie (30 nabożeństw w ciągu 30
dni). Te dwa szczególne święta, są wyrazem
wiary w życie pozagrobowe. Znicze palone na
grobach najbliższych w pierwszych dniach
listopada są znakami pamięci dla wszystkich,
zaś dla rzymokatolików także symbolami
Chrystusa i Światłości Wiekuistej.
To ważny czas, w którym oddajemy cześć nie
tylko męczennikom i świętym, ale też
zwykłym ludziom, naszym najbliższym,
krewnym, przyjaciołom.

Wiara

W tym szczególnym dniu, uczcijmy pamięć Mieszkańców oraz
Pracowników naszego Domu, którzy od nas odeszli
i otoczmy ich modlitwą.

Żal że się za mało
kochało
Że się myślało o sobie
Że się już nie zdążyło
Że było za późno
Jan Twardowski "Żal"
[fragm.]

W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki - znak żałoby.
Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.
Władysław Broniewski
"Zaduszki"

Źródło: https://gloswielkopolski.pl/dzien-wszystkich-swietych-czas-refleksji-i-zadumy-przeczytaj-wiersze/ar/3629736/3
https://gloswielkopolski.pl/dzien-wszystkich-swietych-czas-refleksji-i-zadumy-przeczytaj-wiersze/ar/3629736
http://lidzbarkwarminski.wm.pl/473388,Przed-nami-Dzien-Wszystkich-Swietych-i-Zaduszki.html
Autor: Kinga Przewrocka
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Tak rodziła się niepodległość – krótka historia
powstania wolnej Polski w 1918 roku
O niepodległej Polsce w ciągu długich lat niewoli śniły cztery pokolenia Polaków.
W październiku 1918 roku było już pewne, że państwo polskie powstanie. Nie
stało się to jednak z dnia na dzień.

Data 11 listopada 1918 roku, choć tak mocno zakorzeniona w świadomości Polaków jako
dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość jest datą symboliczną W tym dniu państwo
polskie jako twór terytorialno-prawny jeszcze nie istniało. Jednak to właśnie ten dzień po
kilku latach ustalony został przez Sejm za święto narodowe - jako dzień powstania II
Rzeczypospolitej Polskiej.

Fakt, że naprzeciw siebie stanęli zaborcy
obudził nadzieje Polaków na odrodzenie
wolnej ojczyzny. Nigdy przecież nie
zrezygnowali z marzeń o niej, chwytając za
broń w czasie powstań narodowych,
angażując się w rewolucyjne wrzenie
1905-1907 roku, występując przeciwko
okupantom w latach I wojny światowej i
19

wreszcie - zakładając jeszcze przed wojną
organizacje paramilitarne i zbrojne
formacje wojskowe. Do tego dochodziły
podejmowane na
forum
międzynarodowym
zabiegi
polskich
przywódców politycznych i wojskowych
zmierzające do odbudowy polskiej
państwowości.
Temat Miesiąca

Każde z tych działań, niezależnie od
reprezentowanych poglądów politycznych
czy różnej drogi osiągnięcia celu, torowało
drogę do zrzucenia pęt niewoli. Weterani
Powstania Styczniowego, zesłańcy, którzy
po latach wracali z Sybiru podtrzymywali
ducha walki o wolność, zaszczepiali swoim
wnukom sen o wolnej Polsce. Gdy
nadarzyła się okazja młodzi Polacy znów
chwycili za broń. Gdy w 1918 roku wojna
miała się ku końcowi mocarstwa wiedziały
już, jak wielką determinacją wykazują się
Polacy walczący o wolność. Na ziemiach
polskich
ścierały
się
orientacja
powstańcza, popierająca zbrojny czyn
Józefa Piłsudskiego i prorosyjska orientacja
Narodowej Demokracji, formułująca hasła
legalnej walki z rosyjskim systemem
rządów ale przede wszystkim z
odwiecznym wrogiem Polski - Niemcami.
Przedstawiciele obu orientacji obecni w
życiu społecznym prowadzili ze sobą walkę
o czołową pozycję w samorządach i
organach władzy. W miastach i regionach
spontanicznie
powstawały
różne
niepodległościowe organy władzy na bazie
istniejących lokalnych stronnictw, partii
politycznych, lub organizacji wojskowych.
Latem 1918 roku było już pewne, że
państwa centralne wojnę przegrają.
Ludność Niemiec i Austro-Węgier miała
dość wojny i w obaleniu swych
monarchistycznych reżimów upatrywała
uzyskanie pokoju. W Rosji szalała
rewolucja, okupujące Polskę Niemcy i
Austria były bliskie przegranej. W styczniu
1918 roku rząd radziecki anulował
wszystkie układy rozbiorowe Polski przez
Rosję. Na skutek polskich zabiegów
prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson
przedstawił
14-punktowy
program
powojennego ładu w Europie, w którym
postulował także utworzenie niezawisłego
państwa Polskiego z dostępem do morza.
Także Wielka Brytania, Francja i Włochy na
konferencji w Wersalu w czerwcu 1918
roku opowiedziały się za utworzeniem

niepodległego państwa polskiego. Szanse
na niepodległe państwo polskie stawały się
coraz bardziej realne. W październiku 1918
roku, w wyniku klęsk na Bałkanach,
nastąpił rozpad Austro-Węgier. Żołnierze
wielonarodowego państwa związkowego
po prostu rozeszli się do swych domów. W
Wiedniu polscy posłowie do parlamentu
austriackiego w Wiedniu, na czele których
stanął Wincenty Witos, zorganizowali
Polską Komisję Likwidacyjną. W trzy dni
później objęła ona niepodzielną władzę w
wolnym
od
Austriaków
Krakowie.
Wcześniej, w nocy z 6 na 7 listopada 1918
roku w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd
Ludowy Republiki Polskiej, w którym
stanowisko premiera i ministra spraw
zagranicznych objął Ignacy Daszyński. W
wydanym 7 listopada manifeście rząd
proklamował utworzenie Polskiej Republiki
Ludowej. Rząd ten tworzyli głównie
socjaliści galicyjscy, to też ogłosili oni od
razu swój program, który obejmował 8godzinny dzień pracy; zniesienie wielkich
majątków ziemskich; upaństwowienie
lasów, kopalnictwa, ciężkiego przemysłu,
banków i środków transportu. W wielu
miastach i regionach spontanicznie
powstawały różne niepodległościowe
organy władzy na bazie istniejących
lokalnych stronnictw, partii politycznych,
lub organizacji wojskowych. W Poznaniu i
Zagłębiu Dąbrowskim utworzone zostały
radykalno-rewolucyjne Rady RobotniczoChłopskie. Tymczasem w Warszawie,
ziemiami dawnego Królestwa Polskiego,
zajętego przez Austrię i Niemcy rządziła
zależna od Niemiec i Austrowęgier. Rada
Regencyjna Królestwa Polskiego. Ale
jednocześnie rozwijała działalność Polska
Organizacja Wojskowa, konspiracyjna
Polska
Organizacja
Wojskowa,
zorganizowana przez Piłsudskiego w latach
1915-16, stawiająca sobie za cel walkę z
Niemcami. Wobec rewolty w Niemczech i
przegranej wojny krajowi groziła anarchia.

Temat Miesiąca
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Rada Regencyjna starała się o uwolnienie
Józefa Piłsudskiego, więzionego w
Magdeburgu, widząc w nim jedynego
polityka, który mógłby spacyfikować
narastające napięcia społeczne w kraju.
Uwolniony on został w dniu 9 listopada z
twierdzy
magdeburskiej.
Wieczorem
specjalnym pociągiem, złożonym z
parowozu i wagonu-salonki I klasy,
Piłsudski
wraz
z
Kazimierzem
Sosnkowskim, przewiezieni zostali pod
eskortą
do
Warszawy.
Przyjazd
Piłsudskiego wywołał entuzjazm w
mieście, gdyż jego pobyt w twierdzy
magdeburskiej
urósł
w
oczach
społeczeństwa polskiego do symbolu
niezłomnej walki z zaborcami.

Już w nocy rozpoczęło się rozbrajanie
warszawskiego garnizonu niemieckiego. 11
listopada 1918 roku podpisany został w
Compiegne traktat pokojowy między
Francją a Niemcami, kończący I wojnę
światową. Stacjonującym w Warszawie
niemieckim władzom wojskowym Józef
Piłsudski zaproponował, by po prostu
złożyły broń i wyjechały z miasta. Na
prośbę Rady Regencyjnej objął on w tym
dniu dowództwo nad Polską Siłą
Wojskową. Niemcy zgodzili się i w ciągu
trzech dni opuścili ziemie dawnego
Królestwa Polskiego. 14 listopada Rada
Regencyjna przekazała władzę Józefowi
Piłsudskiemu, który 16 listopada jako
Naczelnik
Państwa
zadeklarował
powstanie Państwa Polskiego.

Źródło:
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/tak-rodzila-sie-niepodleglosc-krotka-historia-powstania-wolnej-polski-w-1918-roku/ar/8544792
https://www.google.pl/search?q=odzyskanie+niepodleg%C5%82osci&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjo5fv__pzeAhW
FFywKHQB9BXoQiR56BAgHEBY&biw=1242&bih=597#imgrc=JhlBRyck6SioUM:
Autor: Kinga Przewrocka

Temat Miesiąca
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Seniorzy z pasją
Nigdy nie jest za późno aby spełniać
marzenia...
Wywiad z Panią Marią
Pani Kinga: Starość to stan umysłu, co coraz częściej udowadniają seniorzy na całym świecie.
Czy
Pani zgadza się z tym, ze nigdy nie jest za późno aby spełnić swoje marzenia?
Pani Maria: Tak. Jeśli jest zdrowie to jest i humor i chęć do życia oraz chęć aby spełniać
marzenia.
Pani Kinga: Coraz więcej osób na emeryturze decyduje się realizować swoje marzenia
właśnie teraz. Czy Pani również realizuje się i spełnia marzenia?
Pani Maria: Tak, realizuję się przychodząc tutaj, na terapię zajęciową. Pewne umiejętności
miałam np. robienie na drutach, a niektóre nabyłam właśnie tu. Zaczęłam od kulek z bibuły,
a później to już jakoś tak poszło... :)
Zawsze chciałam nauczyć się obsługi komputera, ale niestety wzrok już mi na to nie
pozwala...
Lubiłam też dawniej rozwiązywać krzyżówki, za które zdobyłam I miejsce, biorąc udział w
konkursie.
Pani Kinga: Wiem że udziela się Pani również sportowo?
Pani Maria: Tak, w młodości grałam w siatkówkę, obecnie biorę udział w różnych zawodach
sportowych organizowanych w Domu lub poza Domem. Dwukrotnie zdobyłam złoty medal w
grze w bule. Brałam też udział w konkursie na Seniora Roku.
Pani Kinga: Gratuluję Pani Mario. Jest Pani bardzo wszechstronną i aktywną osobą-wzorem
do naśladowania. Pani Mario a jak Pani się odnajduje wobec ciągle postępujących zmian
społecznych, kulturowych, technologicznych? Czy wolałaby Pani aby było jak dawniej?
Pani Maria: niektóre zmiany są dobre np. postęp w medycynie oraz te technologiczne ludziom jest łatwiej, a niektóre są zaskakujące i trudne do zaakceptowania np. demoralizacja
wśród młodzieży.
Pani Kinga: Jak Pani wspomina swoją młodość? Jak kiedyś wyglądało życie młodych
Polaków?
Pani Maria: Było trudno. Rodzice urodzili się pod zaborami. Mam pracowała w szpitalu, tata
na froncie - brał udział w I wojnie światowej. Ja dorastałam w czasach okupacji. Pamiętam,
jak tatę wywieźli na wschód a my modliliśmy się aby wrócił. Pracowałam jako księgowa,
następnie wyszłam za mąż, urodziłam dzieci i zajęłam się ich wychowywaniem.
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Pani Kinga: Młodym ludziom czasami jest się trudno odnaleźć we współczesnym świecie.
Często brak im autorytetów wśród dorosłych, pomocnej ręki, która pokierowałaby dobrze ich
życiem. Czy miałaby Pani dla nich jakąś radę, aby dobrze i mądrze przejść przez swoją drogę?
Pani Maria: Nie odchodzić od Boga i być Patriotą.
Pani Kinga: Pani motto życiowe?
Pani Maria: Mieć siłę i nie poddawać się, dbać o siebie, być w ruchu, aby nie dopuścić do
tego żeby się położyć...Cieszę się ze Pan Bóg daje mi tą siłę i mogę chodzić.
Pani Kinga: Pani Mario, a więc mamy być silni i odnajdywać tą siłę w Bogu. Dziękuję za
wspaniałą rozmowę i życzę, aby była Pani zawsze tak pozytywną i silną osobą jaką właśnie
Pani jest.
Pani Maria: Dziękuję.

Wywiad przeprowadziła: Kinga Przewrocka

Wywiad z…
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Olejek arganowy - ZŁoto Maroka
Drzewa arganowe są jednymi z
najstarszych na świecie. To właśnie z ich
dojrzałych owoców produkowane jest
płynne Złoto Maroka – olej arganowy.
Wysoka temperatura jaka panuje w tych
rejonach, pozwala na szybkie dojrzewanie
owoców, które samoistnie spadają na
ziemię. To właśnie z nich tłoczony jest

cenny olej. Tłoczeniem olejku arganowego
zajmują się kobiety. Najlepszy jakościowo
olej pochodzi zimnego tłoczenia. Z 30 kg
owoców można uzyskać około 1 litra oleju.
Obecnie prowadzonych jest wiele
projektów mających na celu ochronę
rezerwatu UNESCO, w którym rosną
drzewa arganowe.

Olejek arganowy jest szeroko stosowany
zarówno w kosmetyce jak i w lecznictwie.
Stanowi bazę wielu upiększających
środków, używanych w najlepszych
salonach odnowy biologicznej i SPA. Olej

arganowy ma również właściwości
obniżające poziom cholesterolu we krwi.
Nadaje się również do spożycia na surowo,
jako dodatek do sosów i sałatek.

Olejek arganowy – właściwości
W skład tego cennego oleju wchodzą
tłuszcze Omega, sterole, witamina E,
dzięki czemu fantastycznie ujędrnia,
wygładza oraz regeneruje zmęczoną i
nieodżywioną cerę. Olej arganowy z
powodzeniem
stosowany
jest
w
kosmetyce: opóźnia procesy starzenia,
poprawia elastyczność skóry, działa
przeciwzapalnie, łagodzi objawy alergii,
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wygładza zmarszczki, dogłębnie nawilża
skórę, wspomaga walkę z cellulitem,
poprawia stan skóry w przebiegu egzemy,
ospy wietrznej czy łuszczycy, chroni przed
działaniem wolnych rodników, przyspiesza
regenerację naskórka podczas opalania, a
także chroni ją przed wysuszaniem i
pękaniem.

Oprócz powyższych właściwości, olej
arganowy stosowany jest również w
lecznictwie: obniża ciśnienie i poziom
cholesterolu we krwi, łagodzi bóle kostnostawowe, wzmacnia układ odpornościowy,

poprawia krążenie krwi, zmniejsza ryzyko
zachorowania na choroby serca oraz
zawał, posiada
właściwości
przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne.

Olejek arganowy – zastosowanie
Olej arganowy swoją popularność zyskał
jako produkt odmładzający. Polecany jest
zarówno do pielęgnacji ciała, włosów, a
także paznokci. Bardzo szybko się
wchłania, dlatego można go stosować
bezpośrednio na skórę. Można go nałożyć
bezpośrednio na twarz lub dodać do
kremu. Z powodzeniem można go
stosować w domowych maseczkach,

zarówno do twarzy jak i do masek
regenerujących włosy. Świetnie się
sprawdza jako dogłębnie nawilżający
środek do ciała tuż po kąpieli. Polecany
jest również osobom, które cierpię z
powodu słabych, łamliwych paznokci.
Należy go wetrzeć w paznokcie i
pozostawić na ok. 30 minut.

Źródło: http://bonavita.pl/wlasciwosci-i-zastosowanie-olejku-arganowego-poznaj-plynne-zloto-maroka
Autor: Kinga Przewrocka

Natura i zioła
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Twórczość Mieszkańców
Co robimy na terapii zajęciowej?
Zobaczmy
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Twórczość Mieszkańców

Zrodlo:https://www.google.com/search?q=krzy%C5%BC%C3%B3wki+do+wydrukowania&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahU
KEwjnt6nitabeAhXKqIsKHYWDDEsQsAR6BAgGEAE&biw=1360&bih=654#imgdii=vq5sG8dNWeVNHM:&imgrc=YREtSHfwDNU2fM:

Rozrywka
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Nadchodzące wydarzenia
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Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza wszystkich Mieszkańców na Msze Św. odbywające się
w Kaplicy Domu:
8:45 Różaniec Św. - codziennie
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia - każda środa
14:30 Msza Św. – I piątek miesiąca
10:00 Msza Św. – każda niedziela

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Praska 25
30-329 Kraków
Tel. 12 266 03 64
e-mail: sekretariat@dpspraska.pl
www.dpspraska.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie
przy ul. Praskiej 25 w Krakowie „SENECTUS”
zostało oficjalnie zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia
w dniu 20.09.2013 r.
Wszystkich chętnych do udzielenia
Nam wsparcia prosimy o wpłatę na konto;
Bank Pekao S.A. nr 1240 1444 1111 0010 5416 8728
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