Od redakcji:
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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Od Redakcji

AKTUALNOŚCI WYBRANE WYDARZENIA TRZECIEGO KWARTAŁU 2018 ROKU:
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 świata.
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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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Fotogaleria

Łukasz Żelechowski i Piotr Pogoń.
Niepełnosprawni zdobywają góry.

„Góry są środkiem, celem jest człowiek.
Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt.
Robi się to, aby stać się kimś lepszym.”
Walter Bonatti

21 stycznia 2011 roku o godzinie 14:35 troje

obok tej informacji obojętnie, zwłaszcza, jeśli

Polaków zdobyło Aconcaguę – najwyższy

dowiaduję się, że dokonało tego dwoje

szczyt Andów, obu Ameryk, a także półkul

niepełnosprawnych osób.

zachodniej i południowej. Nie mogę przejść

Łukasz Żelechowski, nazywany „Jurandem”

i walkę o „normalne” życie. Jego miłość do

nie widzi od urodzenia. To skutek retinopatii

górskich szlaków, chęci zdobywania wciąż to

wcześniaczej i faktu, że ponad trzydzieści lat

nowych szczytów wygrała w styczniu 2011

temu

roku i wciąż triumfuje nad niepełnosprawno-

noworodkom

w

inkubatorach

nie

zakładano specjalnych okularów chroniących

ścią.

oczy. Utracony bezpowrotnie wzrok nie
przekreślił jednak szans na spełnienie marzeń
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Niezwykli ludzie

Drugim,

niepełnosprawnym

wyprawy

był

Piotr

członkiem

i

triumfu

nad

nabytą

żartobliwie

niepełnosprawnością. Warto w tym miejscu

nazywany przez swoich współtowarzyszy

zaznaczyć, że zarówno w przypadku Łukasza

wypraw wysokogórskich „Świstakiem” bądź

jak i Piotra wyprawa na Aconcaguę nie była

„Czajnikiem”. Owe określenia odnoszą się do

tylko jednorazową przygodą podróżniczą.

jego dysfunkcji- braku lewego płata płuc, który

Oprócz niej, obaj panowie mają na swoim

został

choroby

koncie między innymi dwa inne szczyty

nowotworowej. Resekcja płuca, choć dla

Korony Ziemi takie jak Kilimandżaro i Elbrus.

niektórych

Nieprzypadkowo jednak zdecydowałam się na

usunięty,

rezygnację

z

Pogoń,

determinacji

w

pewnością
z

skutek
oznacza

większości

wyrok

wzmożonych

scharakteryzowanie

podboju

„Kamiennego

aktywności fizycznych, w przypadku Piotra nie

Strażnika”. Poznając szczegóły wyprawy, jej

stanęła na przeszkodzie samorealizacji. Oprócz

przebieg i relację samych bohaterów zdałam

górskiej wspinaczki i zdobywaniu szczytów,

sobie sprawę z wielkości osiągnięcia, którego

jest pasjonatem biegów długodystansowych i

dokonali. Warto tym samym podkreślić, że

maratonów. Fakt, że przebiegł między innymi

stali pierwszymi w historii osobami z tego typu

Maraton Lewa w Kenii na wysokości ponad

niepełnosprawnościami, którzy zdobyli ten,

2000 m. n. p. m. jest najlepszym wyrazem jego

sięgający 6959 m n.p.m. szczyt.
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Trzecim

towarzyszył

dokonuje?” W tym miejscu najbardziej trafna

moim niepełnosprawnym bohaterom w tym

wydaje się być wypowiedź samego Łukasza:

wyjątkowym w ich życiu zwycięstwie był

"Idący z tyłu Piotruś poklepywał mnie

Arkadiusz

Mytko,

i

przyjacielsko kijem po biodrze, sygnalizując

podróżnik

ekstremalny.

W

pierwotnych

przeszkody. System komunikacji był taki: lewe

Aconcaguę

mieli

założeniach

Polakiem,

który

opiekun,

tłumacz

w

biodro - stuknięcie - przeszkoda przy lewym

„czwórkę”, z pomocą kierownika wyprawy,

biodrze albo kamień przed lewą nogą. Prawe

ratownika żywieckiej grupy GOPR- Bogdana

biodro to samo". Przed nim szedł jeszcze

Bednarza.

w

Arkadiusz Mytko, inny uczestnik wyprawy. To

krytycznym momencie akcji, powikłania grypy

on trzymał linę, którą Łukasz miał zapiętą na

przechodzonej jeszcze w Polsce wykluczyły go

swojej

fizycznie z decydującego wejścia. Pozostał w

niedyspozycja

bazie na Nido de Cóndores, na 5570 m n.p.m.,

wyprawy, ograniczający czas, który z każdą

gdzie „czuwał” nad pozostałą trójką poprzez

wysokością pozbawiał sił i jednocześnie

łączność radiową. Na najwyższy szczyt Andów

zabierał możliwość regeneracji- wszystko to

i obu Ameryk prowadzą trzy główne trasy:

wpłynęło

ruta normal, droga przez Lodowiec Polaków

ostatecznego ataku na Aconcaguę już z Nido

oraz przez ścianę południową. Tzw. „droga

de Cóndores. W praktyce oznaczało to

normalna” obrana przez moich bohaterów,

rezygnację z założenia górnych, planowanych

nazywana także północno- zachodnią, jest z

we

pozoru najprostszym szlakiem, ale zarazem

pokonanie jednorazowo prawie 1400 metrów

najbardziej zgubnym, gdzie dochodzi do

przewyższenia. Ta niebywale ryzykowana, ale

największej liczby wypadków. Tym bardziej,

jak mówią dzisiaj jedyna możliwa wówczas

warto się zastanowić, czy można mówić o

decyzja,

prostym szlaku,

niepełnosprawność

Zarówno Łukasz jak i Piotr są w tej kwestii

mierzy się ze szczytem Korony Ziemi.

zgodni – ataku szczytowego nigdy nie

Kluczową rolę w przypadku takiej wyprawy

zapomną.

Nieszczęśliwie

kiedy

zdobyć

jednak,

uprzęży.

na

Wspomniana

wcześniej

zdrowotna

ryzykowną

wspomnianym szlaku

przyniosła

kierownika

decyzję

obozów,

spełnienie

–

czyli

marzeń.

odgrywa czas i aklimatyzacja uczestników.
Łukasz

potrafi

chodzić

w

bardzo

ekstremalnych warunkach, jednak potrzebuje
na to dużo więcej czasu i pomocy, a więc
będącego w pełni sił współtowarzysza.
pewnością

pełnosprawnemu,

a

Z

przede

wszystkim widzącemu człowiekowi może się
to wydać niemożliwe. Oprócz przywodzonych
na myśl pytań: „po co? dlaczego?” nasuwa się
także to jedno – „w jaki sposób tego

8

Niezwykli ludzie

W obliczu niskiego ciśnienia i bardzo małej

zostali ewakuowani śmigłowcem z bazy Plaza

ilości tlenu ludzkie organizmy nie mają szans

de Mulas (4350 n.p.m. ) następnego dnia.

na regenerację, dlatego tym bardziej należy w

Wyprawa w Andy, atak szczytowy zwieńczony

tym miejscu podkreślić rangę wyczynu, który

sukcesem i fortunne zejście do bazy – cała

osiągnęli moi „niepełnosprawni podróżnicy”.

charakterystyka podróży, rodzi w głowie wiele

Oboje zgodnie przyznają, że najgorsze w całej

pytań.

wyprawie

pełnosprawnego

było

ostatnie

300

metrów.

Szczególnie

z

punktu

widzenia

człowieka,

którego

Oczywiście, w czasie poszczególnych etapów,

świadomość i wyobraźnia podsuwa wiele

począwszy od przygotowania, poprzez drogę

innych, możliwych scenariuszy powyższego

realizacji, wreszcie samą wspinaczkę zdarzały

wyczynu. Niewątpliwie jednym z takich

się kryzysy, momenty osłabienia i chwilowej,

zagadnień jest pytanie o motywację, powód,

pozornej rezygnacji, jednak dzięki wzajemnej

nie tylko uczestnictwa, ale przecież także

sile, pomocy z jaką się spotkali, wszystko to

zorganizowania od podstaw całej wyprawy. „-

jeszcze bardziej motywowało ich by iść

My nie robimy tego wszystkiego dla siebie, ale

naprzód. Inaczej było na końcowych metrach,

po to aby pokazać, że można osiągnąć rzeczy,

kiedy wycieńczone organizmy odmawiały

które pozornie wydają się niemożliwe. Że jak

wsparcia. „- Byliśmy już skrajnie wyczerpani,

się bardzo chce to można przesunąć wiele

a musieliśmy stąpać po bardzo niestabilnym

barier. No i proszę – ślepy i facet bez płuca

gruncie - jeden krok do przodu i zaraz zjazd

weszli

dwa kroki do tyłu i tak przez ciągnące się jak

tłumaczy Łukasz Żelechowski.” Nawiązując

wieczność

do

minuty,

dziesiątki

minut”–

na najwyższy szczyt

cytowanych

wcześniej

Andów!

słów

–

legendy

opowiada Łukasz. Niewątpliwie to dzięki ich

włoskiej wspinaczki Waltera Bonatti, warto

samozaparciu,

nadludzkim

zdać sobie z tego sprawę, by ujrzeć ich

wysiłkiem, przekroczeniu wielu granic i

wyprawę w jeszcze innym świetle - „Góry są

przełamaniu barier, osiągnęli swój wspólny

środkiem. Celem jest człowiek (…)”

sukces. Mówiąc o triumfie mam na myśli

Nie szliśmy jednak tylko po to, by tę górę

również

zdobyć,

drogę

wykazaniu

powrotną,

się

która

w

tym

ale

też

by

coś

„–
zmienić.

wypadku wcale nie była oczywistą kwestią.

Niepełnosprawny zwykle kojarzony jest jako

Wycieńczone,

organizmy,

osoba, która siedzi w domu, podejmuje

pogarszająca się pogoda i dwunastogodzinny

niewielką aktywność życiową. A tak naprawdę

powrót do bazy, nikt z uczestników wyprawy

trzeba

nie ma wątpliwości – bez zorganizowanej

pełnowartościowymi ludźmi, którzy mogą

pomocy skutki ataku na Aconcaguę byłyby

pracować, realizować marzenia. To, że nie

znacznie gorsze. Ostatecznie, cała wyprawa

widzę, to jest pewien uszczerbek na zdrowiu,

zakończyła się sukcesem

który powoduje określone trudności, ale można

niedotlenione

choć niewidomy

Łukasz Żelechowski (z objawami hipotermii) i

pokazywać,

że

jesteśmy

je pokonać (…).”

Piotr Pogon (z odmrożeniami palców stopy),

Autor: Anna Kosecka, Żródło: Fragment pracy licencjackiej/Anna Kosecka/

9

Niezwykli ludzie

Słowacja-Zdziar
To mała, urokliwa wieś na Słowacji
położona w dolinie pomiędzy Magurą
Spiską a Tatrami Bielskimi – jedynie 12
kilometrów do Łysej Polany w kierunku na
Poprad.
Pierwsze
wzmianki
o
miejscowości pochodzą z roku 1409.
Zdziar powstał w drodze kolonizacji
wołoskiej w II połowie XVI wieku i
początkowo
należał
do
majątku
Horváthów-Palocsayów. Osadnicy przybyli
tu przede wszystkim z terenów polskich
(okolice Zakopanego). Stąd wśród
lokalnych
nazwisk
pojawiają
się
zesłowaczone formy polskie. Lokalne
budownictwo wykazuje duże wpływy
podhalańskie, choć przeważa klasyczny
spiski układ zagród ustawianych w
czworoboki z podwórkiem w środku, do
którego wjazd prowadzi przez ozdobne
bramy. Większość starych domów kryta
jest gontami. Kilka części wsi stanowi tzw.
pamiątkę słowackiej kultury narodowej.
Nadal żywy jest tu góralski folklor,
działalność prowadzą zespoły regionalne.
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W centrum Zdziaru znajduje się kościół
katolicki z 1831 roku i cmentarz.
Większość
mieszkańców
tej
oraz
okolicznych miejscowości (Jaworzyna
Tatrzańska, Osturnia, Frankowa) posługuje
się w życiu codziennym polską gwarą
spiską identyczną z mową używaną na
polskim Spiszu – bardzo podobną do gwar
sądeckich i podhalańskich. Gwary te
należą do dialektu małopolskiego. Zdziar
to miejsce, gdzie czas nie ma znaczenia.
Spotkasz tam przechadzające się uliczkami
kozy, malowane chaty, radio węzeł, który
rozbrzmiewa co sobota informując
mieszkańców
o
zbliżających
się
wydarzeniach a także o tym, że w środę
można sprzedać np. ziemniaki , ciepły
zapach drewna płynący z kominów, lasy,
łąki, górski potok, a nade wszystko
zapierający dech w piersiach widok
najwyższych w Tatrach Bielskich szczytów
gór unoszących się nad wioską: Płaczliwej
Skały i
Hawrania.

Niezwykłe miejsca

Za to zimą Zdziar tętni życiem! gdyż jest to
najważniejszy ośrodek turystyczny Tatr
Bielskich! słynący z dużej ilości wyciągów i
pensjonatów. Jednak o tym później.
Narazie przenieśmy się do pory letniej,
ciszy i spokoju. Gdzie na spacer?
Widokowych miejsc na przechadzkę jest
naprawdę pod dostatkiem. Wystarczy
przejść się główną ulicą przez wieś,
wrażenia i widoki będą niezapomniane!
Dla pragnących dłuższych wypadów, Zdziar
ma do zaproponowania kilka szlaków
turystycznych. Jeden z nich - zielony,
nietrudny do przejścia i bardzo przyjemny
to spacer Doliną Mąkową na Ptasiowską
Rówienkę w Dolinie Bielskiego Potoku i
dalej na przełęcz Średnica, z której
rozpościerają się przepiękne widoki na
szczyty gór oraz malowniczą wioskę Zdziar.
Inna, ciekawą atrakcją, która
powstała stosunkowo niedawno na
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terenie pięknej Doliny Bachledowej, jest
Bachledka czyli ścieżka w koronach drzew
drewnianą kładką, która ulokowana jest
mniej lub bardziej ponad czubkami drzew.
Bachedka robi niesamowite wrażenie. Dla
osób, które nie mają lęku wysokości,
Bachledka
przewidziała
niezwykłe
uwieńczenie spaceru, a mianowicie
drewnianą okrągłą wieżę, po której można
się wspiąć jeszcze wyżej a na samej górze
konstrukcji znajduje się siatka z grubej liny
przez którą widać wszystkie poziomy
wieży. Część osób, ta bardziej odważna
traktuje konstrukcję jako trampolinę i po
niej skacze, a pozostała część, po wejściu
na siatkę kładzie się na niej i usiłuje wrócić
jakoś na "stały ląd" :)
Jeśli lubisz się na chwilę „zatrzymać’,
odpocząć nad potokiem i się zadumać nad
jego pięknem – jest to miejsce właśnie dla
ciebie.

Niezwykłe miejsca

A jak wygląda Zdziar zimą? Równie pięknie

z

i bajkowo ! A jak na na narty - to właśnie

orczykowymi pozwalają na uprawianie

do

narciarstwa zarówno początkującym jak i

Zdziaru!

narciarskie

Trzy

w

główne

Zdziarze

to:

ośrodki
Średnica,

Monkowa Dolina oraz Bachledova Dolina.
Jak wygląda infrastruktura narciarska oraz
snowboardowa w Zdziarze? Cały region
zapewnia bardzo dobre warunki, wiele
wyciągów

orczykowaych

w

kotlinie

Średnica o sumarycznej przepustowości
6000

osób

na

godz.

ze

sztucznym

naśnieżaniem oraz koleją krzesełkową w
Bachledovej Dolinie ( 1200 m.n.p.m.) wraz
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towarzyszącymi

jej

wyciągami

zaawansowanym narciarzom.
Jednak na rozrywkę nocą nie ma co liczyć.
Zarówno latem jak i zimą wieś po zmroku
czaruje ciszą i błogim spokojem. Nastaje
spokój, nad wsią unosi się pachnący
drewnem

dym

z

kominów,

księżyc

oświetla drogę przechadzającym się gdzieś
jeszcze zakochanym parom, a z psich bud
spoglądają śpiące oczy czworonogów.

Niezwykłe miejsca

Tylko szczyty Zdziarskich gór nie śpią i

gór mrugają piękne ogromne gwiazdy, a

stojąc na baczność groźnie obserwują

każda z nich, jeśli którąś poprosisz, opowie

swych mieszkańców. Za to zza szczytów

ci bajkę do snu....

Źródło: https://balkanyrudej.pl/sciezka-w-koronach-drzew-bachledka/ / https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdziar_(S%C5%82owacja)
Autor: Kinga Przewrocka
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Niezwykłe miejsca

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
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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

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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Zdrowie

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.
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Wiara

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
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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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Wiara

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
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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
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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

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
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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
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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.

Natura i zioła

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
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Twórczość Mieszkańców
Co robimy na terapii zajęciowej?
Zobaczmy

26

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:
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Nadchodzące wydarzenia

Pn

Wt

LISTOPAD
Śr
Cz
1

Pt
2

So
3

N
4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

Wszystkich
Świętych

5

6

Patriotyczne
śpiewanie na
Sołtysowskiej

12
19

7
Wernisaż
Joanny
Monasterskiej

13

14

Patriotyczne
śpiewanie
na Praskiej

Rekreacje
Finał

20

21

Dzień
Kolejarza

26

27

28

29

30

Andrzejki
na Praskiej

28

Nadchodzące wydarzenia

Grudzień
Pn

Wt

Śr

Cz

Pt
7

So
1
8

N
2
9

3

4

5

6

14
21
28

15
22
29

16
23
30

Św.
Mikołaj

10
17
24

11
18
25

12
19
26

Wigilia,
100 Rocznica
Urodzin Pani
Melanii

Boże
Narodzenie

Św.
Szczepana

13
20
27

31
Sylwester

29
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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

