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NASZA PRASKA

„Uśmiech

jest najprawdziwszym, kiedy
jednoczesnie uśmiechają się oczy.
- Jan Twardowski
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Od redakcji:
W lipcowo - sierpniowym numerze Miesięcznika z wakacyjnym dodatkiem specjalnym
zapoznamy się z sylwetką św. Karoliny Kózkówny.
Pojedziemy też do Kambodży, a konkretnie do Angkor Wat. Zastanowimy się jak
pokochac siebie oraz czy aktywność fizyczna jest pomocna w profilaktyce chorób wieku
starszego. Dowiemy się też jak powinniśmy trwac w Jezusie aby mieć siłę. Poznamy
właściwości dziurawca zwyczajnego oraz historię naszej mieszkanki - Pani Małgosi , która
ma niesamowitą pasję. Jest tez coś dla fanów poezji, ponieważ w tym numerze
przeczytamy przepiękny wiersz naszej mieszkanki, Pani Anny. Wakacyjny numer został
poszerzony o artykuł poświecony Polsce, a dokładnie najpiekniejszym miejscom i cudach
natury naszego kraju.
Miłego czytania!
Od redakcji

2

Aktualności

3

Fotogaleria

5

Niezwykli ludzie: Święta Karolina Kózkównna

7

Niezwykłe miejsca: Angkor Wat (Kambodża)

11

Zdrowie: Aktywnośc fizyczna w profilaktyce chorób wieku starszego

14

Wiara: Powinniśmy trwać w Jezusie, aby mieć siłę

18

Temat miesiąca: Pokochaj siebie

21

Wywiad z... Panią Małgosią

28

Natura i zioła: Dziurawiec zwyczajny

31

Rozrywka

33

Poezja

36

Temat Wakacyjny: Polska, Najpiękniejsze miejsca – cuda natury

38

Nadchodzące wydarzenia

54

Redakcja: Magdalena Jewuła

2

AKTUALNOŚCI
17.06.20.
"Warsztaty Mydlane" rozpoczęła część artystyczna. Przenieśliśmy się do magicznego
świata, gdzie rzeczywistość przeplatała się z bajką. Byliśmy w krainie gdzie oprócz mydła,
królowały również bańki mydlane, gdzie wszystko było lekkie i delikatne jak mgiełka.
Przyszłyśmy do naszych Mieszkańców z niezwykłą recepturą, pokazałyśmy jak zrobić
niezwykłe i pachnące mydła.

25.06.20.
Z okazji Dnia Ojca w naszym Domu odbyło się spotkanie słowno-muzyczne, podczas
którego nasi Mieszkańcy wspominali swoich ukochanych Ojców oraz składali im życzenia.
Uroczystość

obfitowała

w przepiękną

poezję

i

muzykę

w

wykonaniu

naszych

Podopiecznych oraz pracowników. Była też niespodzianka w postaci smakowitego ciasta,
które spałaszowaliśmy ze smakiem

09.07.20
Dziś na Praskiej odbyła się wiejska biesiada, którą przygotowały prawdziwe z krwi i kości
gospodynie. Poza muzyczną biesiadą, przyrządziły smakowite jadło i niezwykle umiliły
czas naszym Mieszkańcom. " Hej z góry z góry, jadą Mazury" rozbrzmiewało w naszej
wiejskiej zagrodzie, gdzie przechadzały się kury i koguty. Nasi Mieszkańcy ochoczo zabrali
się za dojenie krowy, potańcowali z kurą , a potem poszukiwali zniesionych z tej radości
przez owe kury jajek.

23.07.20.
Dzień Sztuki – tak można opisać ten lipcowy czwartek, a wszystko dzięki akcji „Pocztówka
z Muzeum”, w ramach której dostaliśmy kartki oraz życzenia od pracowników Muzeum
Narodowego w Krakowie.
Stało się to również inspiracją do rozmów, warsztatów oraz wspaniałej zabawy.
Serdecznie dziękujemy!
Aktualności
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24.07.20
Pieknego i słonecznego dnia wybraliśmy się na letnią pielgrzymkę do Klasztoru w Czernej,
która połączona była z rozmyślaniami na leśnych ścieżkach Drogi Krzyżowej.

28.07.20
W dzień uśmiechu Biedronka i Kaczka wybrały się w podróż wraz z mieszkańcami,
by dostarczyć uśmiech wszystkim, którzy go potrzebują.

30.07.20
W iście letniej aurze lipcowego poranka pomknęliśmy naszym złotym wehikułem na długo
wyczekiwaną wycieczkę do tajemniczego ogrodu KAPIAS. Przepyszne, bogate ogrody
angielskie,

delikatne

i

niezwykłe

ogrody

japońskie

oraz

kącik

romantyczny...

Smakowaliśmy wszystkimi zmysłami. Zaś całość mogliśmy podziwiać z tarasów
widokowych, skąd wspaniałe widoki aż po horyzont. „Gościu, siądź pod mym liściem
i odpocznij sobie…”, zatem usiedliśmy w cieniu platanu, spożyliśmy obiad i smaczne lody.
Polecamy to urokliwe miejsce. Tylko 1,5 godziny jazdy od Krakowa…

Aktualności
Aktualności
4

FOTOGALERIA
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Fotorelacja
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Święta Karolina Kózkówna
Bł. Karolina Kózkówna: modlitwa,
praca, heroizm.
W grudniu 1914 r. chłopi
z niewielkiej podtarnowskiej wioski
Wał Ruda odnaleźli ciało
współmieszkanki, którą dwa
tygodnie wcześniej, 18 listopada,
rosyjski żołnierz wywlókł z domu
żeby ją zgwałcić w pobliskim lesie.
Choć ranił ją wielokrotnie,
dziewczyna stawiała zacięty opór
i zbrodnicza próba się nie powiodła.

Szesnastoletnia Karolina Kózkówna była jedną z wielu ofiar wojennego zdziczenia.
O tym, że była wyjątkowa, pokazała jej śmierć – nie tylko heroiczna obrona dziewictwa,
ale także przeświadczenie mieszkańców okolicznych wiosek – na jej pogrzeb do parafii
Zabawa mimo działań wojennych przybyło ponad 3 tys. żałobników. Od tego dnia lud Boży
nie miał wątpliwości – to męczennica. Niektórzy twierdzili, że widzieli snującą się
po okolicy opromienioną postać zakrwawionej dziewczyny.
Urodzona 2 sierpnia 1898 r. Karolina wychowywała się
w atmosferze modlitwy i pracy. Dni rodziny wyznaczały
rytm prac polowych i rok liturgiczny. Dzień rozpoczynali
od śpiewania Godzinek, w południe odmawiali Anioł
Pański, kończyli zaś wieczornym pacierzem. Kózkowie
mieli w domu modlitewniki, czytali prasę religijną.
Byli członkami kilku bractw i stowarzyszeń kościelnych,
znajdowali na to czas, choć praca od świtu do nocy
pochłaniała ich siły. Od świtu do nocy pracowała też
Karolina – ich czwarte z jedenaściorga dzieci. Żeby pomóc
finansowo rodzicom najmowała się do pracy, ale gdy uznała,
Niezwykli ludzie
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że pracowała krócej, nie brała całej dniówki – była sumienna i drobiazgowa, pracę
wykonywała z wielką starannością, nie znosiła bylejakości.
Na mieszkańcach wioski robiła wrażenie jej stała modlitwa. Pracując czy idąc przez pola
śpiewała pobożne pieśni i odmawiała różaniec. Tak została zapamiętana przez jedną
z mieszkanek. Blisko stuletnia Maria Kotwa całe życie pamiętała, jak będąc dzieckiem
przestraszyła się ptaków w polu, a Karolinka, która wracała z kościoła i pięknie śpiewała,
przytuliła ją i oddała mamie. Pomagała biednym i chorym. Była w praktyce świecką
katechetką, bo katechizowała nie tylko dzieci, ale przygotowywała chorych do przyjęcia
Komunii

św. w domu

przed przyjściem

księdza

z sakramentami.

Była

łagodna,

ale i bezkompromisowa i stanowcza. Koleżankę, która wybierała się na wiejską zabawę,
przestrzegała przed “szmaceniem”.
Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, została beatyfikowana przez Jana Pawła
II 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie. W kazaniu opisywał jej dramat, jej trwogę i modlitwy
o ratunek, cytatami z psalmów. Zostały one później wykorzystane w stacjach Drogi
Krzyżowej, ustawionych na szlaku jej męczeństwa w lesie pod Wał Rudą. Jan Paweł II
mówił też, że święci są po to, żeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. A ona zginęła
w obronie tej godności.
Heroizm skromnej mieszkanki wioski bardzo mocno przemówił nie tylko do zwykłych
wiernych.

O jej

świętości

od początku

przeświadczony

był

proboszcz

Zabawy

ks. Władysław Mendrala. To on wyczuł niezwykłość swej młodej parafianki. Kilka
dziesięcioleci przed Soborem Watykańskim nie wahał się świeckiej dziewczynie powierzyć
katechizację dzieci i młodzieży, a także dorosłych.

Niezwykli ludzie
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Choć Karolina nie studiowała teologii, jej wiedza musiała być bardzo kompletna,
skoro w pełni zaakceptował jej kompetencje jako katechetki. Po jej śmierci
proboszcz Zabawy powtarzał, że Karolina to chłopski doktor wiary. Nie pisała
rozpraw

teologicznych,

ale swoim

życiem

pokazała,

na czym

polega

istota

chrześcijaństwa. “Anioł” i “pierwsza dusza do nieba” – mówił o niej ks. Mendrala.
Ksiądz Zbigniew

Kucharski,

asystent

generalny Katolickiego

Stowarzyszenia

Młodzieży, któremu patronuje męczennica z Wał Rudy sprzeciwia się przedstawianiu
Karoliny wyłącznie jako ofiary przemocy. – A co tam, nie dała się zgwałcić – mówią
ludzie, którzy słyszą o niej, ale dokładnie nie wiedzą, kim naprawdę była. W rzeczywistości
na długie lata przed Soborem była świecką liderką życia kościelnego, katechetką,
współpracowała z proboszczem w dziele ewangelizacji. Realizowała już wówczas
soborową wizję świeckich w Kościele.

– Dla mnie jest wzorem nauczycielki, bo ciężko jest w dzisiejszych czasach zgromadzić
dzieci tak, jak ona to robiła – mówi Jadwiga Bieś, wieloletnia dyrektorka szkoły,
do której chodziła

Karolina,

obecnie

pracująca

w Radłowie.

Mimo

że nie miała

wykształcenia pedagogicznego i nie studiowała psychologii, czytała Pismo Święte i inne
książki. Jest wzorem współczesnego nauczyciela, który powinien wiedzieć, że dziecko
potrzebuje innego spojrzenia na nie – z miłością. Dziś trzeba dzieciom pokazywać
pracowitość, uczciwość, skromność – tego jest za mało. Dziś promowany jest ten, co coś
pokaże, zabłyśnie.

Niezwykli ludzie
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Mówię uczennicom żeby nie malowały paznokci, bo jeszcze jest czas na to, popatrz
na swoją patronkę, na Karolinę – mówi Jadwiga Bieś.
To naturalne, że do Zabawy przyjeżdżają ludzie młodzi, gdyż, jak mówią tutejsi
duszpasterze, potrafią dogadać się ze swoją rówieśnicą, a ona z nimi.
Męczennica z Wał Rudy jest patronką KSM i Ruchu Czystych Serc, w diecezji
tarnowskiej Szkolnych Kół Caritas, a także przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży, które odbędą się za dwa lata w Krakowie. Co roku po rekolekcjach,
organizowanych w Zabawie, około 300 młodych składa przyrzeczenia dochowania
czystości do chwili zawarcia małżeństwa.
Karolina będzie też patronką polskiej młodzieży. Ks. Kucharski uważa, że wiejska
dziewczyna wspaniale uzupełnia się ze św. Stanisławem Kostką, który był synem
potężnego rodu. Jest przekonany, że kult św. Stanisława ożywi się dzięki Karolinie.
Stanowią piękną parę – on z pałacu, ona spod strzechy i obydwoje są fajni i pokazują,
że można być wspaniałym człowiekiem, niezależnie od stanu konta.

Źródło: https://stacja7.pl/swieci/bl-karolina-kozkowna-modlitwa-praca-heroizm-2/

Niezwykli ludzie
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Angkor Wat (Kambodża)
Angkor Wat to
najwspanialszy zabytek
kultury w południowowschodniej Azji, symbol
khmerskiej cywilizacji
i największa budowla
sakralna na świecie.

Znajduje się w Kambodży w pobliżu miejscowości Siem Reap i stanowi jedną z rozlicznych świątyń
Angkoru - piątej stolicy imperium Khmerskiego, którą w okresie świetności miasto zamieszkiwało
niemal milion osób.

Kambodża. Angkor Wat - Miejska Świątynia
Angkor Wat tłumaczyć można jako "Miejska Świątynia", zaś położony w jej pobliżu zespół miejski
określany jest mianem Angkor Thom, czyli "Wspaniałe Miasto". Dziś nazwę Angkor stosuje się jako
określenie dawnego państwa Khmerów lub sławnego na całym świecie zespołu ruin.

Angkor Wat - najwspanialszy obiekt sakralny
Tu na ok. 120 km kw. zachowało się 100 świątyń. Trzy najważniejsze świątynie Angkoru to Bayon,
Ta Prohm oraz największy i najważniejszy - Angkor Wat. Wybudowany w XII wieku Angkor Wat to
zdaniem znawców najwspanialszy obiekt sakralny, jaki kiedykolwiek stworzyła ludzkość. Świątynia
poświęcona jest hinduskiemu bogu Wisznu, którego żarliwym wyznawcom był król Surjawarman II.
Sama świątynia zajmuje obszar o powierzchni 1 km kw.

Niezwykłe miejsca
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Angkor

Wat

-

arcydzieło

Idealnie symetryczna bryła Angkor Wat ze
strzelistymi wieżami w kształcie lotosu widoczna
jest już dużej odległości. Wieże Angkor Wat
symbolizują mistyczną górę Meru - środek
wszechświata

i

siedzibę

boga

Wisznu.

Zewnętrzny mur symbolizuje krawędź świata,
natomiast

tarasowa

konstrukcja

budowli

odzwierciedla stopniowe oddzielanie się od
strefy ziemskiej i przejście do wyższej strefy
duchowej. Cały kompleks świątynny otoczony
jest dwustumetrowej szerokości fosą. Mury
ozdobione są przebogatą ornamentyką. Obok
scen z mitologii i eposów hinduskich Ramajany
i Mahabharaty uwieczniono również wydarzenia
z

życia

króla,

jego

przodków i

ważnych

historycznych postaci w dziejach Khmerów.
Pełno tu bogów i boginek, żołnierzy i ich
przywódców. Historycy sztuki doliczyli się tu
przedstawień 20 tysięcy postaci, a najbardziej
niezwykłe jest to, że każda z nich ma inną twarz.

Niezwykłe miejsca
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Wszystkie reliefy wyróżniają się subtelnym pięknem i wielką precyzją. Te właśnie dzieła oraz
kompozycja budowli, symetria i wspaniale wykorzystana przestrzeń czynią z Angkor Wat
oszałamiające arcydzieło. Przy budowie kompleksu Angkor Wat pracowało około 5 tysięcy
rzemieślników i 50 tysięcy robotników. Budowa trwała 37 lat.
W XV wieku Angkor zostało zaatakowane i złupione przez tajską armię. Opuszczone przez
ludność miasto utonęło z czasem wśród bujnej roślinności dżungli. Od 1992 r. jest na
Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Źródło: https://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,10917502,najpiekniejsze-miejsca-na-ziemi-angkor-wat-kambodza.html

Niezwykłe miejsca
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Aktywność fizyczna
w profilaktyce chorób
wieku starszego
Koncepcja korzystnego starzenia się (tzw. anti-aging) ma na celu przede
wszystkim zapobieganie lub opóźnienie wystąpienia chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego. Naukowcy, którzy poszukują metod opóźnienia procesów starzenia się, są zgodni już teraz, że aktywność fizyczna
niewątpliwie jest jedną z nich. Ruch w wieku starszym wpływa korzystnie nie
tylko na mięśnie i stawy, lecz także na mózg.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że podstawą działań profilaktycznoleczniczych wśród osób starszych jest regularna aktywność ruchowa. Jednak, jak wynika
z badań, osoby starsze często ograniczają swoją aktywność ruchową do minimum.
Najczęstsze przyczyny to brak motywacji, obawa o stan zdrowia czy brak nawyku aktywnego spędzania czasu. Najlepiej, by aktywność ruchowa osób starszych obejmowała trzy
elementy: ćwiczenia wytrzymałościowe (lepsza kondycja), siłowe (stabilna, mocna sylwetka) i rozciągające (dobra elastyczność więzadeł i ścięgien).
Zdrowie
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Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób wieku starszego wraz
z upływającym czasem pojawiają się niedomagania w funkcjonowaniu poszczególnych
narządów i całych układów organizmu. Wśród najpowszechniejszych wymienia się: choroby układu sercowo-naczyniowego, osteoporozę i choroby zwyrodnieniowe stawów, zaburzenia pamięci i sarkopenię. Sarkopenia jest to spadek masy mięśniowej wraz z wiekiem
i związane z tym obniżanie się siły i sprawności funkcjonalnej mięśni szkieletowych.
To zaś skutkuje pogorszeniem ogólnej sprawności fizycznej seniorów. Z kolei choroby
układu sercowo-naczyniowego, a wśród nich najczęściej wymieniane nadciśnienie tętnicze
i choroba niedokrwienna serca ze względu na częstość występowania i przebieg, stanowią
najczęstszą przyczynę niepełnosprawności i pogorszenia jakości życia osób powyżej 65.
roku życia. W działaniach profilaktyki pierwotnej, jak również już w leczeniu tych chorób
u osób starszych, regularna aktywność ruchowa ma podstawowe znaczenie. Systematyczny trening fizyczny korzystnie bowiem wpływa na układ sercowo-naczyniowy oraz
na zmiany zachodzące w układzie krążenia u osób starszych.

Wraz z wiekiem ciśnienie tętnicze zwiększa się. Regularnie podejmowana aktywność
fizyczna, dostosowana do możliwości seniorów, wpływa na jego obniżenie, poprawia
pracę komór serca, zwiększając jego objętość wyrzutową, zmniejsza sztywność tętnic
i pozytywnie działa w zaburzeniach krążenia obwodowego.

Zdrowie
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U seniorów z chorobą niedokrwienną serca wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń
fizycznych skutecznie spowalnia rozwój choroby i zmniejsza ryzyko ostrych incydentów
sercowych

(powszechnie

określanych

zawałami).Szczególnie

ważna,

zarówno

w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej chorób układu krążenia, jest aktywność fizyczna
lokomocyjna. Nie są to trudne i trudno dostępne ćwiczenia: spacery na świeżym
powietrzu, lekka gimnastyka czy pływanie rekreacyjne to sprzymierzeńcy zdrowego serca
i całego układu krążenia.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia skutki braku aktywności fizycznej u seniorów.
Siedzący tryb życia i brak odpowiedniej dawki ruchu powoduje mechaniczne osłabienie
kości i zwiększa ich podatność na uszkodzenia, w tym groźne dla życia seniorów
złamania. Brak ruchu ma bowiem wpływ na zmniejszenie smarowania stawu i sprzyja
powstawaniu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających staw. Odpowiedni trening spowalnia niekorzystne zmiany zachodzące w układzie ruchu, poprawia elastyczność tkanek
okołostawowych, wpływa na jakość wykonywanych ruchów, pozwalając utrzymać sprawność i samodzielność do późnej starości. Efekty włączenia aktywności ruchowej
do codziennych czynności u seniorów potwierdzone przez światowych ekspertów
od zdrowia osób starszych.

Zdrowie
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Efekty włączenia aktywności ruchowej do codziennych czynności u seniorów potwierdzone
przez światowych ekspertów od zdrowia osób starszych. Procesy starzenia wpływają
również na procesy myślowe, pamięć, zdolność przetwarzania informacji, koncentrację
uwagi. Dominujący bierny styl życia wydaje się być jedną z przyczyn choroby Alzheimera.
Obserwacje naukowe pokazują, że osoby ćwiczące co najmniej kilka razy w tygodniu
rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera niż te, które prowadzą siedzący, nieaktywny
tryb życia. Z badań osób w wieku powyżej 60 i 70 lat wiadomo, że aktywność fizyczna
wpływa na poprawę zapamiętywania. Energiczny marsz czy też inne rodzaje ćwiczeń
dotleniających przyczyniają się do poprawy tzw. funkcji wykonawczych, od których zależy
nasza umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się środowiska. Seniorzy
aktywni fizycznie odnoszą lepsze wyniki w testach psychologicznych, odpowiadają
na pytania trafniej i szybciej niż osoby bierne fizycznie.

Co bardzo istotne, regularny wysiłek fizyczny zwiększa stężenie ważnych neuroprzekaźników, jak dopamina, serotonina, noradrenalina. Wzrost poziomu dopaminy sprzyja poprawie pamięci, zdolności przyswajania nowych informacji. Serotonina poprawia zdolność
odbioru informacji i polepsza nastrój. Noradrenalina wpływa na koncentrację uwagi, zapamiętywanie, szybkość przetwarzania informacji. Stężenie tych wszystkich substancji podnosi się bezpośrednio po treningu. To dlatego po aktywności fizycznej odczuwać można
poprawę uwagi, nastroju czy uspokojenie. Stosowanie regularnie ćwiczeń u ludzi starszych oddziałuje na zwiększenie masy mięśni, poprawę gibkości, siły oraz koordynacji ruchowej, co zapobiega nie tylko osteoporozie, lecz także wspomnianej wcześniej
sarkopenii.

https://ncez.pl/aktywnosc-fizyczna/seniorzy/aktywnosc-fizyczna-w-profilaktyce-chorob-wieku-starszego
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WIARA : powinniśmy trwać w Jezusie,
aby mieć siłę

Papież Franciszek mówi o tajemnicy
życia chrześcijańskiego, które polega
na trwaniu w Chrystusie.

W homilii Ojciec Święty skomentował czytany fragment Ewangelii (J 15, 1-8),
w którym Pan Jezus mówi do
swoich uczniów: „Ja jestem
prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest
tym, który uprawia. Każdą
latorośl, która we Mnie nie
przynosi owocu, odcina,
a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła
owoc obfitszy… Podobnie
jak latorośl nie może
przynosić owocu sama
z siebie, o ile nie trwa
w winnym krzewie, tak samo
i wy, jeżeli we Mnie trwać
nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja
w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”.

Wiara
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Papież podkreślił, że w cytowanym fragmencie Pan Jezus wiele razy podkreśla „trwajcie”,
mówiąc nam, iż życie chrześcijańskie jest trwaniem w Nim. Zaznaczył, że owo trwanie nie
jest czymś pasywnym, zasypianiem w Panu, chyba, że miałby to być sen błogosławiony.
Natomiast wskazuje, że jest to postawa czynna, a ponadto wzajemna: „Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim”. – Także On trwa w nas, nie tylko my w Nim – powiedział Franciszek.
Ojciec Święty wskazał, że to wzajemne trwanie jest tajemnicą. Latorośle bez winnego
krzewu nic nie mogą, bo bez niego nie docierają soki, potrzebują soków, aby wyrosnąć
i wydać owoc. – Ale także drzewo, winorośl potrzebuje latorośli, gałęzi, ponieważ owoce
nie są umocowane do drzewa, do winorośli. Jest to wzajemna potrzeba, wzajemne trwanie, aby przynosić owoce – stwierdził papież.

– To właśnie jest życie chrześcijańskie: to prawda, życie chrześcijańskie to wypełnianie
przykazań, to należy czynić. Życie chrześcijańskie to podążanie drogą błogosławieństw:
to należy czynić. Życie chrześcijańskie polega na wypełnianiu uczynków miłosierdzia, jak
uczy nas Pan w Ewangelii: to należy czynić. Ale jeszcze więcej: to owo wzajemne trwanie.
Bez Jezusa nic nie możemy uczynić, jak latorośle bez krzewu winnego. A On – pozwól mi
to Panie powiedzieć – wydaje się, że bez nas nic nie może uczynić, bo owoc wydaje gałąź, a nie drzewo, winorośl. W tym wzajemnym trwaniu zawiera się owocność – powiedział
Franciszek.
Wiara
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Ojciec Święty podkreślił, że tym owocem jest świadectwo życia chrześcijańskiego. – Jezus
potrzebuje naszego świadectwa, aby Kościół wzrastał. I to jest wzajemna tajemnica „trwania”. On, Ojciec i Duch trwają w nas, a my trwamy w Jezusie – powiedział.
– Warto, abyśmy pomyśleli i zastanowili się nad tym: trwanie w Jezusie, a Jezus trwa
w nas. Trwanie w Jezusie, aby mieć soki, siłę, aby mieć usprawiedliwienie, bezinteresowność, aby mieć owocność. A On trwa w nas, aby dać nam siłę owocu, aby dać nam siłę
świadectwa, z którym wzrasta Kościół – zachęcił papież.
Franciszek podkreślił, że relacja między nami a Panem Jezusem jest relacją intymności,
relacją mistyczną, relacją bez słów, i jest zadaniem nie tylko dla wybranych mistyków, ale
dla każdego chrześcijanina.

Niech Pan pomoże nam zrozumieć, odczuć tę mistykę trwania, na którą Jezus tak bardzo
nalega. Bardzo często kiedy mówimy o winnym krzewie i latoroślach poprzestajemy na
postaci, na zawodzie rolnika, Ojca, który oczyszcza latorośl, aby przynosiła owoc obfitszy,
a odcina latorośl nie przynoszącą owocu. To prawda, czyni to, ale to nie wszystko. Jest
jeszcze coś innego: próby, trudności życia, także i napomnienia, jakie daje Pan. Ale nie
zatrzymujmy się na tym. Między winnym krzewem a latoroślami jest to wewnętrzne „trwanie”. My, latorośle, potrzebujemy soków, a winny krzew potrzebuje owoców, świadectwa –
powiedział Ojciec Święty podsumowując swoją homilię.

Źródło: https://misyjne.pl/papiez-powinnismy-trwac-w-jezusie-aby-miec-sile/
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POKOCHAJ SIEBIE
Kiedy człowiek jest zdolny kochać siebie? Kiedy siebie prawdziwie kocha? Zgodnie
z określeniem miłości, która jest ukierunkowaniem ku dobru, szukaniem go i dzieleniem się nim
z innymi, człowiek może kochać siebie, gdy dostrzeże w sobie dobro i to w miarę wielkie i trwałe.
Oznacza to, że nastąpi w nim uleczenie wewnętrzne wszelkich zranień wyniesionych
z dzieciństwa, a pogłębianych w trakcie dojrzewania.

Trzeba samemu czuć się dobrze, wyciszyć w sobie wszelkie niepokoje, nauczyć się sztuki pogodnego
patrzenia na siebie i innych, umiejętności widzenia dobra w sobie i w innych. Malkontent nie jest zdolny
do miłości siebie.
By człowiek mógł kochać siebie w sposób trwały, musi odczytywać w sobie cały szereg cech i działań
dodatnich, które składają się na jego "pozytywny obraz siebie". Powinien też umieć cieszyć się
dostrzeżonym w sobie wyposażeniem, a także zgodzić się na własne braki. Jest to punkt wyjścia do
uwierzenia w siebie i do samodzielnego rozwiązywania problemów osobistych oraz do bezkolizyjnego,
dojrzałego i odpowiedzialnego nawiązywania i przeżywania dobrych relacji z innymi.
Temat miesiąca…
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Jakie działania należy podjąć, by w sposób stały coraz głębiej wrastać w dobro
i mieć świadomość, że się jest w porządku i dobrze usposobionym wobec siebie?
Po pierwsze trzeba uwierzyć w to, że Pan Bóg zawsze widzi nas dobrze. Miłość siebie rodzi się więc nie
tylko z troski o ciągłe porządkowanie siebie i rozwijanie swoich możliwości, ale przede wszystkim jest
odczytywana jako dobro w nas otrzymywane dzięki temu, że najpierw ukochał nas Pan Bóg.
Inaczej nigdy nie bylibyśmy do końca pewni dobra w sobie i spokojni o to, czy właściwie odczytujemy
posiadane walory i miejsce zajmowane wśród ludzi. Jedynie w Bogu możemy siebie prawdziwie
i całkowicie kochać i to zawsze - zarówno upadając, jak i powstając. Dzieje się tak, gdyż niezależnie od
stanu, w jakim się znajdujemy, On zawsze nas kocha i ma dla każdego plan swojej miłości.
Bóg chce się nami posłużyć w wielkim dziele zbawiania świata. On pragnie w nas i przez nas
dokonywać "wielkich rzeczy", a Jego działanie jest zawsze skuteczne.
Mocno w to uwierzyć, polegać niezłomnie na zapewnieniu, że dobro jest większe od zła, że miłość
zdolna jest przezwyciężyć wszelką nienawiść - to całkowicie i na stałe wypełnić siebie pokojem i nadzieją,
przestać się lękać i smucić. W takiej postawie ważne staje się tylko jedno - czuwać, wsłuchiwać się
w Jego natchnienia, trwać w Jego bliskości i "nadążać" za Jego myślą w zmieniających się sytuacjach,
czyli ufać i być zawsze wiernym.

Po uładzeniu swojego wnętrza, po odnalezieniu się w bliskości Pana Boga, następnym krokiem wzrostu
w miłości siebie jest sprawdzanie swoich możliwości w działaniu, troska o własny rozwój, przemierzanie
drogi do pełni..
W tym najbardziej wewnętrznym centrum osobowości tkwi intencjonalna istota człowieka". Oznacza to,
że człowiek nie jest tym, kim jest, ale kim pragnie być, a tak naprawdę jest tym, kim się ustawicznie staje.
Temat miesiąca…
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O tym zaś, kim człowiek się staje, decyduje ciekawy program jego życia, wysnuty z odczytanych w sobie
możliwości, potwierdzony łaską powołania,

W świetle tego wzorca człowiek czyta zarówno w sobie, jak i w środowisku, co powinien robić i jak ma wykorzystując wszelkie warunki, w których żyje - urzeczywistniać siebie. Dowiaduje się o tym także
z wewnętrznych

natchnień

Bożych,

z odnajdywanych

w sobie

świateł

Ducha

Świętego,

z otrzymywanych charyzmatów czy wreszcie ze "znaków czasu", otwierających nowe pole spełniania
siebie.

Miłować siebie znaczy więc systematycznie odczytywać w sobie wielkie dobro otrzymane darmo od
Stwórcy. Tym dobrem jest życie, zdrowie, zdolność do poznawania prawdy, szukania i miłowania dobra,
wszelkie inne uzdolnienia, wybranie i przeznaczenie do zbawienia. Być tak bardzo obdarowanym to
poczuwać się także do wielkiej odpowiedzialności i troszczyć się o to, by nie tylko niczego nie
zmarnować, ale wszystko, co jest możliwością i szansą, zwielokrotnić i rozwinąć do pełni.

Temat miesiąca….
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Prawdziwie miłować siebie to także uświadamiać sobie wspaniałe dary otrzymane od Chrystusa
i uczynić je przedmiotem największej troski. Zarówno łaska usprawiedliwienia, jak i powrót do godności
dziecka Bożego, powołanie do świętości, możliwość włączenia się w Jezusową misję zbawczą.

Miłować siebie znaczy również systematycznie odczytywać w sobie dary i owoce Ducha Świętego i pod
Jego kierownictwem wytrwale przemierzać trudne szlaki życia duchowego. Doskonałość nie istnieje
przecież tylko "w niebiosach i w marmurze". Może także stać się udziałem człowieka, tym bardziej że
Chrystus wezwał do niej każdego (por. Mt 5, 48).
Świadomość posiadania tak wielkiego i różnorakiego dobra w sobie budzi zdumienie, zachwyt, radość
i wdzięczność, ale również ogromnie zobowiązuje. Powinienem często pytać siebie: co robię z tak obficie
otrzymanymi darami? Przecież wzrost tego dobra we mnie to największe zadanie mojego życia. Ma ono
dać w wyniku pełnię mojego człowieczeństwa oraz przyczyniać się do duchowego rozwoju innych. Jak
się to ma we mnie dokonywać?

W sferze logosu, tj. w płaszczyźnie intelektualnej, mam stać się coraz bardziej wnikliwym czytelnikiem
prawdy - tej najgłębszej ukazującej sens całego ludzkiego życia, pozwalającej wszystko poukładać
w logiczny ciąg zdarzeń na długich jego odcinkach oraz tej konkretnej, odnoszącej się do
poszczególnych wydarzeń.

Temat miesiąca…
24

Jedną i drugą uczynię przedmiotem mojej głębokiej refleksji, systematycznej, poważnej lektury,
codziennych rozmów i dyskusji, by w ten sposób zapewnić sobie stały "przyrost świadomości". Będę
pogłębiał swoje patrzenie nawet na drobne sprawy codziennego życia, oceniając je w świetle
eschatologii. Dla wierzącego nie ma spraw małych, znikomych, niewartych zachodu. Przeciwnie, jak
powiedział Theillard de Chardin "Wszystko, co się zdarza, jest godne uwielbienia". Wszystko pomaga do
zbawienia.

Aby tak patrzeć, potrzeba ustawicznej koncentracji, głębszego zastanawiania się nad każdym
planowanym i realizowanym zadaniem życiowym. Podobnie ważne jest, aby po dokonaniu
czegokolwiek, zwłaszcza o większym znaczeniu, przebiec myślą jeszcze raz poszczególne etapy
działania i krytycznie ocenić to, co było trafnie dobrane, oraz to, co nieudane, nieprzemyślane do końca,
i za jedno dziękować, a za drugie przepraszać. To pomoże głębiej i wnikliwiej przeanalizować to, co ma
być osiągane następnym razem, oraz trafniej dobierać potrzebne środki.
Trzeba także bardziej przykładać się do ustawicznego skupienia, co oznacza staranniej wyznaczać,
zgłębiać i dłużej nosić w sobie wybrane ważne problemy, a nie myśleć "o wszystkim i o niczym". Trzeba
również mówić o tym, czym najgłębiej żyję, a nie o rzeczach powierzchownych.

Temat miesiąca…
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Żyjąc świadomie i odpowiedzialnie, sam wybieram interesujące mnie zagadnienia, a nie powtarzam
tego, o czym mówią wszyscy. Gdybym tego konsekwentnie dokonywał, byłaby to rewolucja
kopernikańska w moim życiu. Byłoby to również przyznanie rozumowi (jako głównej władzy myślenia)
należnego mu miejsca oraz wykorzystanie go w tym celu, by współczesny człowiek był nie tylko
konsumentem, ale także myślicielem. Przecież "powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, która
przekracza jego samego".

Człowiek prawdziwie kochający siebie od czasu do czasu zatrzymuje się w drodze. Znajduje czas
wyłącznie dla Pana Boga i dla siebie. Wnikliwie analizuje sukcesy i porażki i mądrzej stara się planować
przyszłość. Po każdym tego typu duchowym wzmocnieniu solidniej zabiera się do kolejnych działań.
Wykonuje je z całkowitym oddaniem i wkłada w nie całe serce.
A ponieważ ciągle podnosi sobie poprzeczkę, jego dokonania noszą ukryte w sobie cechy mistrzostwa.
To jeszcze bardziej motywuje i pobudza go do poszerzania kręgu zainteresowań, do systematyczności
w pracy, do umiejętnego wykorzystania czasu, do mądrzejszego podejścia do życia. Daje mu to również
w wyniku "przyrost wolności". Oznacza ona przypływ nowych sił i możliwości po każdym pokonaniu
wyznaczanych odcinków drogi, a co najważniejsze - większą odwagę oraz zdolność do samodyscypliny,
do przekraczania siebie.

Temat miesiąca
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Człowiek prawdziwie miłujący siebie pracuje do końca ze wzmożoną czujnością i gorliwością.
Daje to w efekcie także "przyrost wrażliwości" jego sumienia. Pod koniec życia nie usypia więc, ale
szerzej otwiera oczy, wnikliwiej widzi, mądrzej wszystko ocenia.
Przybliża do ideału. Ta bliskość jest czymś, co najbardziej zdumiewa i twórczo inspiruje. Nakazuje całe
doświadczenie życiowe włożyć w to, co się aktualnie przeżywa i wykonuje.

To wewnętrzne scalenie, ta całkowitość daru z siebie wspaniałomyślnie przekazywanego innym jest
chyba najlepszym sprawdzianem dobrze ustawionej miłości siebie. Wykwita ona głębokim
przekonaniem i potrzebą serca, zawartą w Chrystusowym zaleceniu: Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie (Mt 10, 8). Wymagająca miłość siebie rodzi prawdziwą miłość do każdego człowieka. Tym
bardziej więc otwiera na miłość do dziecka.

https://deon.pl/wiara/duchowosc/jak-kochac-uczciwie-siebie-samego,139674
Temat miesiąca
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Seniorzy z pasją:
Wywiad z…
Panią Małgorzatą
Pani Magda: Jest Pani nauczycielką, ile lat pracowała Pani w zawodzie?
Pani Małgorzata: Pracowałam przez 21 lat w zawodzie
M: Dlaczego wybrała Pani właśnie ten zawód?
PM: Bo wszystko zaczęło się od tego, że zdawałam do szkoły teatralnej. A język
Polski, którego nauczałam jest powiązany z teatrem… Miłość do teatru pozostała
przez lata… Aż do dziś dzień… Śpiewałam też i wykonywałam wiersze. Po zdaniu
egzaminu mogłam pracować w teatrze, ale wybrałam inną drogę. W 79 roku
obroniłam prace magisterska na wydziale filologii polskiej. To było cos pośredniego. Coś co przypominało mi o teatrze…
M: Czyli jest Pani aktorką?
PM: Chciałam być aktorką… Bardzo. Ale niestety nie wyszło przez chorobę, stąd
filologia polska.
M: To może tutaj uda się rozwijać talent aktorski…
PM: Mam taka ogromna nadzieję.
M: A jaka byłaby Pani wymarzona rola?
PM; nie przykładam uwagi do tego… Chciałabym się wykazać, pokazać co potrafię.
Nie mam upodobań…
M: A zna Pani jakiś wiersz? Piosenkę?
PM: Tak…. Jest taki… :
Myślałam
wreszcie będę mówić
Wywiad z…
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Tyle się we mnie
słów zebrało
Tyle słów
dojrzałych i twardych
jak ziarnka żyta
cierpkich
jak gruszki polne
aksamitnych
jak pszczoły
Myślałam
dam ci te moje słowa
coś z nimi zrobisz
Kiedy otworzyłam usta
zamknąłeś je
swoimi wargami
Cofnęły się słowa moje
schowały się we mnie
jak ptaki lękliwe
Teraz
już tylko czasami
wyglądają oczami
M: Niesamowity wiersz… Autorką jest Małgorzata Hillar, prawda? Niesamowicie
zmieniają się Pani oczy podczas recytacji wiersza… Poczułam się przez chwilę jak
w prawdziwym teatrze.
MP: Dziękuję (śmiech)
M: A jakie sa Pani zainteresowania?
PM: Wiersze i książki. Niestety teraz nie mogę czytać.
M: Wiersze…. A czyje wiersze lubi Pani najbardziej?
PM: Herbert i Pawlikowska – Jasnorzewska.
Wywiad z…
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M: a co najbardziej fascynuje Panią w aktorstwie lub w języku polskim?
PM: Mam takie osoby, które chciałam naśladować. Zbigniew Zapasiewicz – i jego
sobie wybrałam, on mnie zainspirował i ukierunkował. Ja też na każdą okazję mam
przygotowany wiersz… Kiedyś byłam u lekarza, czekałam na diagnozę. I lekarz
przyszedł, powiedział co się dzieje, a ja mu na to odpowiedziałam:
Ktoś list dostał. Komuś serce bije.
Idzie czytać pod kwitnące jabłonie.
Czyta. Chwyta się ręką za szyję
i dno traci, i w powietrzu tonie.
M: Na każda okazję wiersz?! Można powiedzieć w takim razie, że każda rozmowa
z Panią to wyprawa w krainę poezji…
PM: Ciekawie Pani to ujęła. Ale tak, poezja to moja wielka pasja.
M: Jaki zakątek świata chciałaby Pani zobaczyć najbardziej?
PM: Indie bo jest tam różnorodność ludzkich działań i zachowań.
M: A co ceni Pani najbardziej w ludziach?
PM: Uczciwość, szczerość i lojalność
M: A największe marzenie?
PM: Żeby wyjść z tego choróbska i wrócić do tańca. Jak ja uwielbiałam tańcyzć!
M; A co najbardziej lubi Pani robić w wolnym czasie?
PM: Lubiłam czytać, czytać i jeszcze raz czytać… Mądre rzeczy. Teraz już nie mogę.
M: A co powiedziałaby Pani naszym czytelnikom na koniec?
PM: Pamiętaj, kieruj się zawsze swoim głosem serca. Można żyć godniej, mądrzej
i piękniej. Zawsze o tym pamiętaj.
Wywiad z…
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Dziurawiec zwyczajny
Dziurawiec występuje pospolicie na łąkach, polanach, zboczach, na skrajach lasów,
w widnych zaroślach – na terenie środkowej Europy, w tym również w Polsce, w Azji zachodniej, w Ameryce Płn. i w Afryce północnej. Dziurawiec zwyczajny zawiera wiele substancji czynnych o różnych właściwościach farmakologicznych, dzięki czemu surowiec
znajduje różne zastosowania w terapii, zależnie od postaci używanego leku.

.
Szymon Syreński zwany Syreniuszem, polski przyrodnik, lekarz i botanik, nazwał ziele
dziurawca dzwonkami Panny Marii. Dziurawiec jest nazywany również zielem świętojańskim, ze względu na przypisywane mu w dawnych czasach magiczne właściwości. Wierzono, iż odstrasza on złe czary i czarty. W Noc Świętojańską był jednym z ziół stosowanych do plecenia wianków i palenia w ogniu.

Natura i zioła…
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Rozkurczające działanie dziurawca na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i naczynia krwionośne oraz w małym stopniu na drogi moczowe wykorzystywane
jest w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego i wątroby (zaburzenia trawienia, nieżyt
żołądka i jelit, niedokwaśność, kamica żółciowa, skurcze jelit, wzdęcia); zastojach krążenia
obwodowego, szczególnie w przepuszczalności i łamliwości naczyń włosowatych; w osłabieniu czynności nerek, pomocniczo w kamicy nerkowej.

Hiperycyna zawarta w dziurawcu działa uspokajająco i przeciwdepresyjne. Korzystny
wpływ dziurawca na samopoczucie wykorzystywany jest w leczeniu zaburzeń nastroju typu depresyjnego, zmian nastroju związanych z przekwitaniem, niepokoju nerwowego, stanów lękowych, bezsenność a także w stanach wyczerpania nerwowego.

Natura i zioła
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ROZRYWKA
1) TWORZENIE SŁÓW
Stwórz jak najwięcej słów z liter znajdujących się w wyrazach. Przykład ze
słowa TATARAK można stworzyć m.in. słowa RAK, KAT, TATA, TARA, KARA,
RATA, itd. Chodzi o to, żeby wygenerować jak najwięcej wyrazów.
Wypisujemy jedynie rzeczowniki.
FATAMORGANA…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
PRZEDSTAWICIEL………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
MATEMATYKA……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………
……………………...…………………………………………………………….…

Rozrywka
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Uzupełnij tytuły książek i autora (jeśli go znasz)
OGNIEM I ……………………..…………
W 80…………..………..…………….......
ZBRODNIA I…..……………………….....
PAN……………………….……....……….
MIŁOŚĆ W ………………………………..
PRZEMINĘŁO………………….………….
ZIEMIA……………………….…..………..
WŁADCA…………………………………..
MISTRZ I …………………………............
WOJNA I ………………………..………...
ILIADA I …………………………………….
STO LAT………………………….………….
WOJNA..………………….......…………..…
KUBUŚ……….…………………………..….
FOLWARK………………………….….……
W POSZUKIWANIU…………………..……
Rozrywka
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Anna Jakubowska

Jak piękna jest nasza ojczyzna
Jaka piękna jest nasza ojczyzna.
Bujne łąki kwiatami upstrzone,
Łany pola z pszenicy i żyta,
Ładne domki wokół postawione.
Polne kwiaty, które rosną dziko,
Maki, habry, powoje się pnące.
Dzikie róże, gładzi i bławaty,
Wszystkie różną barwa się mieniące.
Wiosną, kiedy maj powita ciepły
I rozkwitną wszystkie w sadzie drzewa,
Na nich ptaszek usiądzie i dla nas
Tak jak umie najpiękniej zaśpiewa.
Gdy leśnego doznać chcesz uroku,
Wybierz kiedyś się w lasy zielone,
Pod te świerki, które rosną wokół,
Pod te sosny i jodły srebrzyste.
Przez gałązki słoneczko prześwieca,
By oświetlić jagody rosnące.
One wtedy dojrzewają z czerwienią
No i będą słodziutkie, pachnące.
Latem, kiedy dojrzewają łany
I falują pięknie kłosy złote,
To ty z dumą wtedy popatrzysz na nie
I radośnie krzyknąć masz ochotę.
Poezja
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Bo wiesz, że wystarczy chleba
Dla ciebie i dla wszystkich ludzi,
A w nocy krzyk twego dziecka
„Daj mamo jeść” Cię nie zbudzi.
A jesienią, kiedy dzień jest krótszy,
Musisz zebrać swoich resztę plonów:
Groch rosnący wysoko na łąkach
I ziemniaki wykopać z zagonów.

Tyle ziemia nasza ma uroku,
A szczególnie ta Polska rodzona.
Ona Ciebie przygarnie, nakarmi
I napoi jak jesteś spragniona.
Trzeba kochać więc swoją ojczyznę,
Ona dla nas jest matką i chlebem
I nie będzie Ci dobrze tak nigdzie
Jak pod polskim, czystym jasnym niebem.

Poezja
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POLSKA
Najpiękniejsze miejsca
- cuda natury

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej
zrozumiesz.
Albert Einstein
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W Polsce nie brakuje cudów natury. Mamy wspaniałe parki krajobrazowe,
rzeki, jeziora, góry. Wybraliśmy 15 miejsc w Polsce, które zasługują na to
miano. Zagłosuj w naszym plebiscycie i wybierz to najpiękniejsze!

MORSKIE OKO

Morskie Oko to według wielu turystów najpiękniejszy staw tatrzański. Położony jest
w górnej części Doliny Rybiego Potoku. To także drugi, obok Giewontu, symbol polskich
Tatr, od dawna obecny w kulturze polskiej. To "jezioro zamknięte w granitów kotlinie, jak
błyszczący dyjament w stalowym pierścieniu" - pisał w wierszu "Morskie Oko" Kazimierz
Przerwa-Tetmajer.

Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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Pierścień ten tworzą granitowe wierzchołki - Rysów, Mięguszowieckich Szczytów, Cubryny
i Mnicha. Morskie Oko ma 35 ha powierzchni, 50,8 m głębokości i przejrzystą jak kryształ
wodę. Niegdyś wierzono, że ma podziemne połączenie z morzem - stąd jego nazwa.
Dowodem na to miało być wyłowienie z jego wód butelki, a także szkatułki
z kosztownościami, które razem ze statkiem poszły na dno morza. Co ciekawe, Morskie
Oko to jedno z nielicznych naturalnie zarybionych górskich jezior. Żyją w nim pstrągi oraz
drobne skorupiaki i małże. Dużym atutem Morskiego Oka jest jego dostępność, nawet
niezbyt wytrawni piechurzy są w stanie do niego dojść. Najpopularniejszy szlak wiedzie
z Palenicy Białczańskiej wprost nad jezioro. Wycieczka zajmuje około 1,5 godziny.

RUCHOME WYDMY POD ŁEBĄ

Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym zajmują 500 hektarów. To największy
taki obszar w Europie. Wydmy osiągają wysokość ponad 30 m n.p.m. i przenoszone
z wiatrem wędrują z szybkością ok. 3-10 m w ciągu roku. W lecie przypominają Saharę,
a w zimie pustkowia Arktyki. Masy piasku tworzą niezapomniane widoki, można po nich
chodzić.Szczególnie warto wspiąć się na największe wzniesienie, którym jest Wydma
Łęcka (ok. 40 m n.p.m.).
Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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Z jej szczytu roztacza się piękna panorama na wszystkie wydmy, jezioro Łebsko i Bałtyk.
Ruchome wydmy pod Łebą to miejsce szczególnie magiczne podczas jesiennych
sztormów. Usłyszeć wtedy można "śpiew" wydm wydawany przez niesiony wiatrem
piasek.

DOLINA NARWI W NARWIŃSKIM PARKU NARODOWYM

Bagienna dolina Górnej Narwi, nazywana Polską Amazonią, to jedna z ostatnich
w Europie naturalnych, regularnie zalewanych dolin. Utworzony tu Narwiański Park
Narodowy jest prawdziwą ostoją spokoju, a przede wszystkim rajem dla miłośników
ptaków. Ornitolodzy naliczyli na jego terenie ponad 200 gatunków ptactwa.Wybierając się
nad Dolinę Narwi najlepiej zatrzymać się w Kiermusach i stamtąd - obowiązkowo
z lornetką i aparatem fotograficznym - wyruszyć w świat natury. Park najlepiej zwiedzać
łódką lub kajakiem. Samochodem lub rowerem można pokonać atrakcyjną obwodnicę
narwiańską z licznymi punktami widokowymi po drodze. Najciekawsze miejsca
do podziwiania rozlewisk i bagien w Narwiańskim Parku Narodowym to wieża dworu
w Kurowie, grodzisko w Surażu, okolice wsi Waniewo i Bokiny oraz zerwany most
w Kruszewie.
Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Puszcza Białowieska to przede wszystkim piękny las, który rozciąga się na powierzchni
150 000 hektarów. Jest to ostatni pierwotny las na Niżu Europejskim - żadne z rosnących
tu drzew nie zostało posadzone przez człowieka. Białowieskie dęby pamiętają jeszcze
czasy Władysława Jagiełły, który w XV wieku polował w Puszczy Białowieskiej.
Wydzielona, najbardziej pierwotna część Puszczy tworzy Białowieski Park Narodowy.
W puszczy poprowadzono sporo szlaków turystycznych, które można pokonywać pieszo
albo rowerem. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest sama Białowieża, zamieszkała przez
ludność polską i białoruską. Warto zobaczyć park w Białowieży i leżące w nim ciekawe
muzeum przyrodnicze oraz położony przy drodze na Pogorzelce skansen.

Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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POŁONINY CARYŃSKA I WETLIŃSKA

Połonina Wetlińska jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Bieszczadach. Jest
doskonałym punktem widokowym, szczególnie jesienią, oraz zimą kiedy to niejednokrotnie
mamy do czynienia ze zjawiskiem inwersji temperatury. Wówczas widzialność zwiększa
się do 150-200 km, a z Wetlińkiej widoczne są min. Tatry. W bezpośrednim sąsiedztwie
Połoniny Wetlińskiej znajduje się nieco wyższa Połonina Caryńska. Charakteryzuje ją
dzikość krajobrazu. W jej matecznikach żyją niedźwiedzie, rysie, żbiki, wilki oraz stada
jeleni karpackich. Połonina Caryńska znana jest ze wspaniałych widoków na pasma
Wielkiej Rawki, Tarnicy i Halicza. Latem na stokach obu słynnych bieszczadzkich połonin
kwitnie - lilia złotogłów. Jesienią trawy rudzieją, a połoniny przybierają piękną rdzawą
barwę.
Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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KRUTYNIA NA MAZURACH

Krutynia to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych w Europie Środkowej. Liczy
przeszło 100 km. Przebiega przez malownicze tereny Puszczy Piskiej i Mazurskiego Parku
Krajobrazowego. Urodę Krutyni wysławiali pisarze. Nosi miano Perły Mazur, Królowej
Nizinnych Rzek, Magicznej Wstęgi. Mazurski poeta Karol Małłek pisał "kto nie widział
Krutyni, ten nie widział Mazur". Coś w tym jest, bo każdy, kto choć raz popłynie nurtem
rzeki, pragnie wrócić tu znowu. Spływ wiedzie wśród mokradeł, przepastnych mazurskich
lasów i stromych wzgórz morenowych. Brzegi Krutyni porośnięte są wspaniałymi dębami
i wysokimi sosnami, z których pni kiedyś robiono maszty żaglowców. Często na trasie
spływu spotkać można orła bielika lub orła przedniego. W wodzie występują
charakterystyczne dla Krutyni gąbki i krasnorosty tworzące na kamieniach "krwawe
plamy".

Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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PRZEŁOM DUNAJCA

Przełom Dunajca to jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych w Europie. Dunajec
płynie siedmioma pętlami w skalistym kanionie Pienin, nad którym wznoszą się liczące
kilkaset metrów wysokości pionowe wapienie Sokolicy i innych pienińskich szczytów.
Najpiękniejszy jest widok na Przełom Dunajca z góry. Najlepiej spojrzeć na rzekę
z Sokolicy (747m n.p.m.), gdzie wbrew grawitacji rośnie słynna samotna sosenka. Spływ
Przełomem tratwami to jedna z największych atrakcji turystycznych w kraju. Miłośnicy
mocnych wrażeń mogą zmierzyć się też z rzeką, spływając kajakiem lub pontonem.
Powstanie Przełomu Dunajca jest przedmiotem sporów wielu naukowców. Najciekawsze
są jednak legendy na ten temat. Jedna z nich głosi, że ujście Dunajcowi wyrąbał mieczem
król Bolesław Chrobry. Przez wiele lat spływ zaczynał się spod Zielonych Skałek
w Czorsztynie - malowniczej miejscowości, położonej u stóp zamków – Czorsztyńskiego
i Niedzickiego. W związku z budową zapory na Dunajcu, trasę spływu skrócono o 6,5 km,
a przystań flisacką przeniesiono do Kątów.
Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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KLIFY NA WYSPIE WOLIN

Na wyspie Wolin znajduje się najwyższe w kraju wybrzeże klifowe. Klify ciągną się na
przestrzeni 15 km, od Międzyzdrojów do Świdnej Kępy. Najwyższy klif - Gostań opada na
wąską, kamienistą plażę 93-metrową, prawie pionową ścianą. Można się na niego wspiąć
i zobaczyć niemal całą Zatokę Pomorską, Międzyzdroje, Świnoujście, a nawet niemiecki
kurort Ahlbeck na wyspie Uznam. U stóp klifów spoczywają martwe pnie starych buków,
które kiedyś rosły na jego koronie. To bardzo atrakcyjne miejsce dla fotografów. Co
ciekawe, wybrzeże klifowe co roku cofa się prawie o metr pod naporem morza. Będąc tu,
warto zobaczyć cały Woliński Park Narodowy, którego cennym elementem są stare lasy
bukowe z rzadkimi roślinami. Jedną z największych atrakcji turystycznych Wolińskiego
Parku jest Zagroda Pokazowa Żubrów.

Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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BŁĘDNE SKAŁY W GÓRACH STOŁOWYCH

Rezerwat przyrody Błędne Skały położony jest na terenie Gór Stołowych na wysokości
852 m n.p.m. i obejmuje obszar 21 hektarów. To istny labirynt złożony z zadziwiających
form skalnych, wąskich przejść, szczelin i tuneli, między którymi biegną nawet 10-metrowe
korytarze. Kształty mijanych skałek są niesamowite. Można wyróżnić głowy, grzyby,
wysokie baszty, bramy, kamienne postacie z piaskowca. Niektóre olbrzymie głazy stoją na
cienkich stopkach i zdają się igrać z prawami fizyki. Mają zabawne nazwy, jak np. Kurza
Stopka. Korytarze kamiennego labiryntu są pogrążone w półmroku, latem w upalne dni
jest tu przyjemnie chłodno. Wyraźnie oznakowana trasa nie jest zbyt forsowna. Trudnością
może się okazać jedynie konieczność przeciskania przez zaledwie 40-centymetrowe
przejścia. Wycieczka wśród Błędnych Skał zajmuje ok. godziny.

Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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DOLINA PIĘCIU STAWÓW

Dolina Pięciu Stawów to jedno z najpiękniejszych a zarazem najbardziej popularnych
miejsc w Tatrach.Fenomenalne widoki sprawiają, że miejsce to cieszy się ogromnym
zainteresowaniem. Już w XIX wieku dolina była miejscem wielu wypraw turystycznych,
a dzięki wytyczonej wówczas sieci szlaków, dziś stosunkowo łatwo tu dotrzeć. Śmiało
można powiedzieć, że Dolina Pięciu Stawów to obowiązkowy punkt tatrzańskich wypraw
dla każdego miłośnika polskich gór. Dawniej na terenie doliny wypasane było bydło, ale
dzięki

staraniom

Towarzystwa

Tatrzańskiego,

a

następnie

Tatrzańskiego

Parku

Narodowego w roku 1968 całkowicie tego zakazano. Nazwa doliny wywodzi się od
występujących w niej polodowcowych stawów - są to: Wielki Staw Polski, Przedni Staw
Polski, Zadni Staw Polski, Czarny Staw Polski i Mały Staw Polski. Wszystkie one składają
się na charakterystyczny wspaniały krajobraz tej tatrzańskiej doliny. Wielki Staw Polski pod
względem długości, pojemności i głębokości jest największym zbiornikiem wodnym
w Tatrach. Podobno gdyby na jego dnie umieszczono krakowski kościół Mariacki z wody
sterczałaby tylko chorągiewka z wyższej wieży.
Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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KOLOROWE JEZIORKA, RUDAWY JANOWICKIE

Kolorowe Jeziorka to cud Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Położone są na
północnym zboczu Wielkiej Kopy w pobliżu miejscowości Wieściszowice. Trzy jeziorka:
purpurowe, błękitne i zielone powstały w miejscu starych wyrobisk kopalnianych. Swój
kolor zawdzięczają składowi chemicznemu ścian i dna wyrobisk. Pierwsze Jeziorko od
strony Rędzin to okresowy Zielony Stawek, niżej znajduje się niewielkie Błękitne Jeziorko,
którego barwa współgra z otaczającym go laskiem. Niedaleko od Błękitnego Jeziorka
znajduje się stara kopalnia Hoffnung. Na jej terenie podziwiać można nagie zbocza
i urwiska o rdzawym zabarwieniu, a także najciekawsze Purpurowe Jeziorko. Niegdyś na
terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego było również Żółte Jeziorko. Znajdowało się
ono poniżej Purpurowego Jeziorka. Dziś już nie istnieje. Widoczne jest tylko miejsce,
w którym powstało. Niesamowicie zabarwione wody jeziorek stwarzają bajkowy nastrój.
Na ich terenie powstała ścieżka dydaktyczna "Zielonym szlakiem przez Kolorowe
Jeziorka".
Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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BAGNA BIEBRZAŃSKIE

Biebrzański Park Narodowy to największy rezerwat w Polsce. Jego powierzchnia wynosi
prawie 60 tys. hektarów, z czego ponad 25 tys. to słynne Bagna Biebrzańskie (Kotlina
Biebrzańska). Ten największy kompleks naturalnych mokradeł w środkowej Europie to
niekwestionowane królestwo ptaków.Żyje ich tu prawie 300 gatunków, w tym wiele
rzadkich

i zagrożonych.

Na

początku Biebrzańskie

Bagna były wielkim

jeziorem

stworzonym z wód Praniemna. Później nagromadzone przez wieki obumarłe rośliny
utworzyły na jego dnie grubą warstwę torfu. Dla turystów i przyrodników przygotowano
szlaki kajakowe, rowerowe i piesze. Z wysokich wież obserwacyjnych i kładek
ułatwiających przejście nad grząskim terenem można wygodnie podpatrywać toczące się
w dolinie życie.Każda pora roku oferuje turyście inny zestaw atrakcji. Szczyt sezonu
przypada wiosną - to wtedy Biebrza rozlewa się po horyzont. Można zobaczyć m.in.
brodzące w wodze łosie, a także migrujące ptaki. Organizowane są przeprawy przez
bagna i wodne survivale.

Temat Wakacyjny: Polska: Najpiękniejsze miejsca – cuda natury
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JASKINIA RAJ W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

Jaskinia Raj położona w Górach Świętokrzyskich uważana jest za najpiękniejszą jaskinię
w Polsce. To niezwykły podziemny świat we wnętrzu wzgórza. Strop krasowej jaskini
zdobią niezliczone sople stalaktytów i stalagmitów. Nigdzie indziej w Polsce nie można
zobaczyć też równie wspaniałej wapiennej szaty naciekowej reprezentującej niemal
wszystkie formy nacieków. Zwiedzający poruszają się specjalnie wykonanym w dnie
jaskini chodnikiem, przechodząc kolejno przez Komorę Wstępną, Komorę Złomisk, Salę
Kolumnową, Salę Stalaktytową i Salę Wysoką.
Jaskinia Raj została odkryta przypadkowo przez mieszkańców okolicznych wsi w roku
1963. Dwa lata później, aby zabezpieczyć jaskinię przed zniszczeniami jej wejście zostało
zamknięte. W jaskini przeprowadzono badania podczas których znaleziono ślady
obecności człowieka sprzed 50-60 tysięcy lat oraz szkielety zwierząt m.in. niedźwiedzia,
hieny jaskiniowej, nosorożca włochatego, piżmowoła, żubra pierwotnego. W roku 1972
jaskinię udostępniono publicznie dla turystów.
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ROZTOCZAŃSKIE SZUMY

Roztocze to zielona, spokojna kraina ciągnąca się prawie 180-kilometrowym pasmem
niewysokich wzgórz i wzniesień od Kraśnika do Lwowa. To miejsce na styku kultur, gdzie
przyroda harmonijnie przeplata się z bogatą historią. Słynne szumy to progi skalne na
przełomach roztoczańskich rzek. Najpiękniejsze są na Tanwi i Sopocie. Zarówno na Tanwi,
jak i w rezerwacie Czartowe Pole na rzece Sopot są aż 24 szumy na odcinku 400 metrów!
Historia szumów zwanych lokalnie szypotami, sopotami lub porohami sięga trzeciorzędu,
kiedy to nastąpiło wydźwigniecie wyżynnego obszaru Roztocza, przy jednoczesnym
opadnięciu

Kotliny

Sandomierskiej.

Szlak

szumów

jest

uznawany

za

jeden

z najpiękniejszych szlaków na Roztoczu. Najlepiej pokonać go pieszo lub na rowerze.
Roztocze to ponadto majestatyczne pomnikowe drzewa, leśne uroczyska, drewniana
architektura wiejska. To kraina czystego powietrza i łagodnego klimatu, z długimi i ciepłymi
latami. Obliczono, że słońce świeci tu ponad 100 dni w roku.
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KROKUSY W DOLINIE CHOCHOŁOWSKIEJ

Dolina Chochołowska jest najdłuższą, największą a na wiosnę najpiękniejszą ze
wszystkich dolin w Tatrach Polskich. Najpiękniejszą, bo obsypaną fioletowymi krokusami.
Nie każdemu turyście dane jest zobaczyć Dolinę Chochołowską pokrytą kwiatami.
Pierwsze krokusy wyrastają zwykle pod koniec marca i w pierwszych tygodniach kwietnia.
Wszystko jednak zależy od zimy. Na Polanie Chochołowskiej zakwita ich czasem tak
dużo, że łąki są fioletowe od kwiatów. Gdzieniegdzie tylko leży jeszcze śnieg i przebija
zieleń trawy. To niezwykły spektakl budzącej się do życia przyrody.

Żródło: https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,10016907,Polska__Najpiekniejsze_miejsca___cuda_natury.html
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA
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Wrzesień 2020

Poniedziałek

7

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Turniej
neuronów

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Pożegnanie
lata w
ogrodzie

28

29

30
Warsztaty
mydlane

Nadzchodzące wydarzenia

55

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza wszystkich Mieszkańców na Msze Św. odbywające się
w Kaplicy Domu:
09:00 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;
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