Od redakcji:
Z sierpniowym wydaniem kwartalnika udamy się nad Szumy, zlokalizowane na pięknym Roztoczu,
poznamy niezwykłego człowieka, który adoptuje umierające dzieci, zastanowimy się czy powinniśmy
pić mleko, poznamy cudowne właściwosci czarnego bzu, zobcazymy co działo się u nas w Domu
w ostatnich miesiącach.
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AKTUALNOŚCI
7 maja 2019
Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgromadziliśmy się wszyscy aby uczcić ten ważny
dla naszego kraju dzień. Ze wzruszeniem i powagą zaśpiewalismy Mazurka Dąbrowskiego oraz
Rotę, jak również obejrzelismy film dokumentalny, wspominający historię ważnych dla Polski
zmian, które miały miejsce w 1791 roku. "Jeszcze Polska nie zginęła..."
8 maja 2019
Jak co roku wzięliśmy udział w Festiwalu Piosenki Krakowskiej, który miał miejsce w Domu
Pomocy Społecznej im. L.A.Helclów. Nasz coroczny artysta tego festiwalu - Pan Tadeusz wykonał
piosenkę pt. "Kraków" Marka Grechuty z akompaniamentem gitary i pianina, a inspirowaną
aranżacją grupy Myslovitz.
16 maja 2019
Nasza drużyna z Praskiej wzięła udział w II Festiwalu Gier Narodów Świata, organizowanym w
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka. Nasi Mieszkańcy mieli możliwość zagrania z innymi
przedstawicielami krakowskich Domów Pomocy Społecznej w fascynujące gry z całego świata
m.in.: Culbutto, Carrom czy Le passe-trappe.
23 maja 2019
Dzień Matki na Praskiej uczciliśmy wyjątkowo muzycznie. Profesor Lucjan Orzech, skrzypek,
przyjaciel Domu, który zaszczycił nas swoją obecnością, zabrał naszych Mieszkańców w niezwykłą
podróż muzyczną po różnych zakątkach świata. Byliśmy m.in. na Wyspach Brytyjskich, gdzie
usłyszeliśmy "A Whiter Shade of Pale", w Stanach Zjednoczonych, skąd popłynęły dźwięki "What a
Wonderful World", a także w Serbii i Macedoni, które to państwa porwały nas swoimi tańcami.
28 maja 2019
Majówka z poezją dla Seniorów to wydarzenie, na którym nie mogło nas zabraknąć:) Muzeum
Lotnictwa przygotowało w tym roku niezwykłe atrakcje m.in. przepiekne interpretacje wierszy przy
równie pięknym akompaniamencie muzyki fortepianowej, jak również niezwykły koncert na
niezwykłym instrumencie - lirze korbowej!
29 maja 2019
Wielki sztorm na morzu w pamiętną środową noc sprowadził na pokład naszego statku "SS Praska
na fali 7593498" wielu rozbitków. Jednym z nich był Piracki Statek 47367 z siedmioma
sympatycznymi Piratkami, które zamiast nas zaatakować i porwać...zaśpiewały z nami szanty! Z
zatopionego Statku "SS Ford 39588" przypłynęła do nas kraulem Pani Dorota Helbin, która
tańczyła nam i śpiewała do białego rana. Przycumowały do nas również harcerski, które uratowały
na szalejącym morzu niezwykłe osobistości m.in. Pana Andrzeja Kuliga - Zastępcę Prezydenta
Miasta Krakowa, przedstawicieli MOPS oraz innych instytucji, a także niezwykłą artystkę Piwnicy
Pod Baranami - Panią Jagę Wrońską wraz z jej chórem "Łącznik", których głosy i instrumensty
cudownie rozbrzmiewały w uszach wszystkich rozbitków. Na koniec dopłynęła do nas pontonem
Pani Balcer, która porwała nas wszystkich do wspólnej zabawy.
30 maja 2019
Nie mogło nas również zabraknąć podczas Święta Rodzin w Domu Pomocy Społecznej na
Krakowskiej. Wspaniała muzyka i koncerty przeniosły nas w inny świat. Lidia Jazgar oraz Ryszard
Brączak zaśpiewali i zagrali dla nas. Byliśmy również świadkami niesamowitych sztuczek
iluzjonisty Krystiana Bączyńskiego, który niejednokrotnie pozostawił nas w osłupieniu i zachwycie.
Podczas pokazów dotknęliśmy "Afryki", byliśmy też świadkami tańca indyjskiego.
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30 maja 2019
W zeszły czwartek rozpoczęliśmy udział w projekcie "Oczarowanie, odczarowanie" - Art Brut i
Arteterapia w Babińskim, organizowanym przez Fundację Chorym Psychicznie im. Tadeusza Deca.
Tematyka warsztatów obejmuje m.in. kolaż, pastele, haft, warsztat garncarski, florystyczny,
rękodzielniczy, rzeźb papierowych. Nasi Mieszkańcy ochoczo zabrali się do pracy ;)
5 czerwca 2019
"Hej tam łod Tater łod siwyk Tater..." przyleciało na Praską zaproszenie na ważne wydarzenie pod
Giewontem. DPS im. Jana Pawła II w Zakopanem obchodził 45-lecie istnienia. Więc czym prędzej
pospieszyliśmy uczcić z gospodrzami ten zacny Jubileusz. W Dolinie Kościeliskiej zostaliśmy po
góralsku ugoszczeni jakże smaczną kwaśnicą, oscypkami, tortem i czym tam jeszcze to trudno
zliczyć, tyle tego było. A młodzi Górale i Góralki dali pokaz barwnego folkloru spod Tatr. I żal było
wyjeżdżać z tak gościnnego miejsca!
12 czerwca 2019
Dziś na Praskiej odbył się II Turniej Sportowy, na który zgłosiło się aż 7 zaprzyjaźnionych Domów!
Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: rzut do celu, kręgle, slalom oraz strzał do
bramki. Z każdej dyscypliny zostali wyłonieni zawodnicy z najlepszymi wynikami i walczyli o
pierwsze miejsce w tychże dyscyplinach. Emocji było co nie miara, a wspaniały czas umiliły nam
pyszne lody, muzyka i pieczone kiełbaski
18 czerwca 2019
Z okazji Dnia Ojca wystawiliśmy sztukę pt."Postać z listu", w której mogliśmy podziwiać
niezwykły talent aktorski pary naszych Mieszkańców w przepieknej interpretacji utworu Edwarda
Stachury pt. "Pokocham ją siłą woli". Podczas spektaklu usłyszeliśmy niezwykle piękne piosenki o
tematyce miłosnej, spektakularny występ naszej Pani Magdy w wierszu Józefa Barana "Ciągnie
mnie do ciebie", a także w innych wzruszających, sensualnych i pełnych emocji monologach m.in.
własnego autorstwa. Przepiękna, magiczna sceneria i nastrój przeniosły nas na fotele do magicznego
świata teatru.
19 czerwca 2019
Dziś w naszym Domu została przeprowadzona prezentacja stymulatora Gert przez Pana Dr Jakuba
Gołębiowskiego. Skorzystanie z stymulatora pozwoliło naszemu personelowi doświadczyć
ograniczeń fizycznych seniorów, między innymi w zakresie poruszania się, porozumiewania,
widzenia. Osobiste doświadczenie ograniczeń, podczas prezentacji i szkolenia, ma duże znaczenie w
rozwoju umiejętności i postaw zawodowych naszych pracowników, umożliwia nam lepsze
zrozumienie potrzeb mieszkańców.
19 czerwca 2019
W Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów odbył się konkurs recytatorski poezji
Kazimierza Przerwy Tetmajera. W konkursie wystąpili nasi utalentowani aktorski Mieszkańcy: Pani
Anna oraz Pan Tadeusz, a gościem specjalnym był aktór Wojciech Wysocki. Pan Tadeusz zajął
drugie miejsce, recytując wiersz pt."Do nieznajomej", a Pani Anna recytowała wiersz pt."Narodziny
Afrodyty".
21 czerwca 2019
Artystyczny tryptyk "Kocham Kraków", który odbył się w Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Łanowej 39 przyciągnął wielu artystów z zaprzyjaźnionych Domów. Uczestnicy przeglądu,
zachwycając się naszym pięknym miastem, mogli wzajemnie podzielić się swoją artystyczną
wrażliwością. Nasza utalentowana Mieszkanka - Pani Ela wykonała pracę pt."Brama Floriańska",
która została "wyklejona naturą", wzbudziła powszechne zainteresowanie i zachwyt.
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25 czerwca 2019
"...Hej Kupała, sobótka niebiańska. krótka, ciepła noc świętojańska, usiana gwiazdami, paprociami,
świetlikami barwnymi, od samego rana wiankami malowana..." Ach, ten niesamowity klimat nocy
świętojańskiej zagościł również w Domu Pomocy Społęcznej przy ul. Łanowej, gdzie piękne wianki
świętojańskie gościły na głowach naszych Mieszkańców, usiane gwiazdami, paprociami i
świetlikami barwnymi...Dziękujemy za piekne spotkanie i równie pieknie spędzony czas :)
27 czerwca 2019
Marynarze moi mili, dziś na wielką wodę wyruszymy...przybyli do nas Cyganie, by wyprawić nam
pożegnanie. Ahoj zeglarze mili, wyruszymy w rejs w tej chwili, kotwicę w górę wyciągamy i na
pożegnanie już machamy..." Tak z wielką falą powitaliśmy lato na Praskiej. Pożegnani przez
Cyganów, wypłyneliśmy w daleki rejs,a na pokładzie statku bawiliśmy się wyśmienicie. przy
szantach, kiełbaskach i morskiej bryzie...
3 lipca 2019
Kolejny Turniej Molkky, któy odbył się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka poderwał do
zaciętej rywalizacji Mieszkańców zaprzyjaźnionych Domów. Dziękujemy za świetną zabawę,
ogrom radości i wspaniały poczęstunek.
4 lipca 2019
Dziś na Praskiej miała miejsce wystawa prac artystycznych naszej Mieszkani - Pani Eli. Pani Ela
specjalizuje się w wszelkiego rodzaju kolażach, zdobnictwie, a wszystko to wykonuje jedną ręką!
Jej prace, które wzbudzają zachwyt mogliśmy podziwiać podczas wernisażu, który uświetnił koncert
muzyki rozrywkowej. Życzymy Pani Eli dalszych sukcesów na jej artystycznej drodze oraz tej
niezwykłej żywiołowości i chęci do pracy, jaką przejawia na co dzień.
5 lipca 2019
A w naszym magicznym ogrodzie...wspaniali Wolontariusze z Banku BGŻ Paribas sadzą nowe
kwiaty, krzewy, plewią i pielęgnują naszą cudowną zieleń. Ochotnicy wykazali się wielkim gestem
zakupując dla naszego Domu nowe rośliny, które osobiście zasadzili. Serdecznie dziękujemy BGŻ
Paribas! :)
16 lipca 2019
ziś na Praskiej zapach pieczonych kiełbasek zwabił naszych Mieszkańców do ogrodu, gdzie
zabrzmiał Hejnał Mariacki, a nieopodal czekał Smok Wawelski, dzielny Szewczyk Dratewka, który
pokonał owego Smoka, Król Krak oraz jego piękna córka. Aktorzy teatru kukiełek opowiedzieli
nam, a zarazem przypomnieli legendę o Smoku Wawelskim. Zabrzmiała też znana chyba wszystkim
piosenka "Kraków" Marka Grechuty, po czym usłyszeliśmy tajemniczą legendę o Wawelskich
Głowach...którą opowiedziała nam Pani Ania. Posileni kiełbaskami, próbowaliśmy niczym odważny
Szewczyk Dratewka pokonać Smoka Wawelskiego...rzucając do niego piłkami :) sprawdziliśmy
wiedzę na temat naszego miasta Krakowa, a także wykonaliśmy z ciastoliny krakowskie
obwarzanki. Spotkanie z Krakowem zakończyły wesołe tańce na trawie :)
17 lipca 2019
W piękny, czwartkowy dzień zagościliśmy na pirackim statku, który przypłynął do Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Łanowej 39. Odbyło się tam pirackie starcie w grę w kości. Nasi mieszkańcy
wcielili się w rolę Ciemnobrodego, Jednookiego Bandyty oraz Czarnego Johna. Gra była bardzo
emocjonująca, bo do wygrania był bardzo cenny, piracki skarb. Walkę umilały nam szanty,
wykonane przez wspaniałych artystów.
30 lipca 2019
Dzisiaj na Praskiej każdy mógł być ogrodnikiem….
W ten słoneczny dzień sadziliśmy kwiaty oraz zioła podczas zajęć florystycznych w ogródku
sensorycznym. Byliśmy zachwyceni z efektu końcowego. A jak te kwiaty i zioła pięknie pachną...!
Barwne kompozycje będą umilać nam każdy spacer… :)
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Z cyklu "Niezwykli ludzie"
Mahomed Bzeek

Niezwykły człowiek –
od dwudziestu lat adoptuje umierające dzieci

Mohamed Bzeek od 20 lat adoptuje nieuleczalnie
chore dzieci, by zapewnić im dom
i opiekę w ostatnich dniach ich życia. Do tej pory
otoczył troską osiemdziesięcioro maluchów.
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Oto jego historia:
Jest wiele dzieci, których nikt nie chce dlatego, że umierają. Nikt nie chce się z tym
zmierzyć. Jeśli nikt ich nie weźmie, zostaną w szpitalu, bez nikogo, kto mógłby je przytulić i z
nimi porozmawiać. Ja zawsze rozmawiam z moimi dziećmi. Nie ważne, czy są ślepe, czy
głuche, zawsze z nimi rozmawiam. Bo wierzę, że są istotami ludzkimi, że mają duszę,
uczucia. Dotyk to jedyna droga komunikacji z dziewczynką, którą teraz się opiekuję. Tylko w
ten sposób wie, że ktoś jest przy niej.
20. grudnia wykryto u mnie raka okrężnicy. Musiałem poddać się operacji dzień przed
swoimi urodzinami. Mam 62 lata. Byłem przerażony, bo byłem sam. Lekarze pytali, gdzie
jest twoja rodzina, gdzie jest twoja żona, gdzie jest twój syn. Nie mam rodziny. Moja żona
umarła. Mój syn jest upośledzony. Bałem się. Czułem się tak, jak te dzieci. Są pozostawione
same sobie. Wiem jak to jest i to pozwala mi robić dla nich więcej.
Wyobraź sobie małe dziecko, które urodziło się nieuleczalne chore i zostało odebrane swoim
rodzicom, bo brali narkotyki, albo je zaniedbywali. Są w szoku, boją się. (…) Wierzę, że
każde dziecko ma prawo do, by mieć rodzinę. Mamę, tatę, brata, siostrę. A te dzieci nie
mają nikogo. Tak jakby świat o nich zapomniał. Te dzieci potrzebują, by ktoś je przygarnął i
stworzył im rodzinę. Kogoś kto by ich kochał i mówił: jestem tu dla Ciebie, razem przez
to przejdziemy. Kogoś kto da im poczucie bezpieczeństwa.
Jesteśmy ludźmi, powinniśmy sobie pomagać, finansowo, medycznie, duchowo, jakkolwiek.
Pomóż, jak możesz, bo jesteśmy ludźmi i powinniśmy się wspierać nawzajem. Bez względu
na rasę, religię, narodowość.

Źródło:https://dobrewiadomosci.net.pl/18276-niezwykly-czlowiek-dwudziestu-adoptuje-umierajace-dzieci/
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Szlak Szumów nad Tanwią

Roztocze rozkocha cię w sobie
powoli (ale na zawsze)

Niezwykłe miejsca
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A kiedy już trafi w twoje serce, będziesz do niego wracał i wracał, choćby w opowieściach!
Na pierwsze spotkanie z Roztoczem proponujemy jego najpopularniejszy zakątek - Szlak
Szumów nad Tanwią.
Lubelskie lasy są idealne jeśli chodzi o infrastrukturę. W większości obleganych miejsc na
turystę zawsze czeka parking i oznakowane szlaki, które prowadzą przez różnorodne mostki,
ukazując najpiękniejsze jego fragmenty. Jadąc w kierunku Zamościa, nie można odmówić
sobie przystanku kawałek dalej – miejscowości Susiec.
Roztocze to pasmo wzniesień należące do Wyżyn Przedkarpackich. 70% znajduje się w
naszym kraju, a pozostałą jego część, musimy zobaczyć sobie na Ukrainie. Nazwa Roztocze
oznaczać ma wzniesienia, na których strumienie „roztaczają” swe wody.
Szumy nad Tanwią
Co to są te szumy, odpowiedzieć jest dość łatwo. To nic innego jak małe kaskady tworzące
się na rzece, które wydają charakterystyczny szumiący dźwięk słyszalny już z daleka. Druga
nazwa funkcjonująca w okolicy to „szypoty”. Rezerwat Nad Tanwią został utworzony już w
1958 roku. Jego celem jest zachowanie w stanie naturalnym – dolin Tanwi i Jelenia w
miejscu przełomu obu rzek i ochrona licznych wodospadów. Na Tanwi znajdują się aż 24
progi skalne! Powstały one w wyniku ruchu płyt tektonicznych w czasach kształtowania się
Karpat. Rzeka znajduje się na granicy fałdowych utworów Europy Zachodniej i płytowej
struktury Europy Wschodniej.
Szlak Szumów zdecydowanie jest turystycznie oblegany i jest tu raczej ciasno, tak że
momentami idzie się gęsiego. Jeśli zamierzasz wybrać się na spacer z dzieckiem, które
podróżuje w wózku – przemyśl to dwa razy. Może się zdarzyć tak, że będziesz i dziecko i
wózek niósł na plecach. Średnio to komfortowe, jak widać było po licznych zmęczonych
rodzicach, którzy próbowali się przeciskać przez kolejne mostki i w miarę pionowo
odstawiać wózek na pokrytą korzeniami drogę.
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Źródło:https://skomplikowane.pl/na-trasie/szumy-nad-tanwia
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Czy mleko szkodzi?
Spór o mleko trwa od dobrych kilku lat. Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez
wypicia białej kawy czy zjedzenia porannej owsianki. Cenimy je za smak i wartościowe
składniki, ale… nie brakuje też głosów, że mleko jednak bardziej szkodzi niż pomaga.
Według jego przeciwników jest to produkt całkowicie zbyteczny i wręcz niezdrowy,
który łatwo zastąpić np. napojami roślinnymi. Jak to jest w rzeczywistości? Odpowiada
lekarz Anna Żelechowska.
Dobroczynne działanie
Składników i minerałów, które zawiera w sobie mleko jest z całą pewnością wiele. Z jego
pomocą możemy dostarczyć naszemu organizmowi tak niezbędny do prawidłowej pracy
wapń, a także fosfor, potas czy fluor. Jest ono także źródłem dobrze przyswajalnych tłuszczy
oraz witamin np. A, B, D czy E. Są to pierwiastki, które zdecydowanie powinny znaleźć się
w naszej diecie, bowiem dzięki nim gospodarka naszego organizmu może działać na
odpowiednim, zbilansowanym poziomie, umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie naszych
kości, mięśni i pozostałych narządów ciała.
W czym więc problem?
Niestety mleko, które znajdujemy na sklepowych półkach jest wysoko przetworzone i
pozbawione przez to części składników odżywczych. Poddawane jest ono pasteryzacji – to
sposób konserwacji za pomocą odpowiednio dobranego podgrzewania produktu
spożywczego do temperatury pomiędzy 72-100°C. Pozwala to zahamować wzrost
drobnoustrojów chorobotwórczych lub zmieniających strukturę produktu enzymów. Dzięki
temu może on stać długo w lodówce nie psując się, ale przy tym jego walory zdrowotne
stają się znikome i dobroczynne działanie zawartych w mleku związków spada.
Innym procesem, jakiemu poddaje się nabiał jest homogenizacja. Polega ona na
mechanicznym rozdrobnieniu i zmieszaniu obecnych w mleku kuleczek tłuszczu (mimo, że
naturalnie nie są one połączone). W ten sposób dochodzi do zmian w strukturze produktu
(nie rozwarstwia się). W praktyce polega to na tym, że do naszego krwioobiegu zostają
wchłonięte związki (np. homocysteina, blokująca żyły i tętnice, a także osłabiająca tkankę
łączną), które odkładają się w ciele i mogą się przyczyniać do zawałów czy problemów z
układem krążenia (gdyby nie homogenizacja nie zostałyby przyswojone). Podobnie dzieje
się z pozostałym nabiałem np. jogurtami czy kefirami, które mimo, że w procesie
homogenizacji zyskują walory smakowe, to tracą na wartościowości. Dodatkowo, dobrze
wiedzieć, że wapń znajdujący się w krowim, pasteryzowanym mleku nie wchłania się do
kości. Jest natomiast odkładany w tkankach miękkich i może przyczyniać się do wystąpienia
miażdżycy czy zapaleń stawów.
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Dlaczego organizm nie toleruje mleka?
Mleko krowie zawiera w sobie białko – kazeinę, która nie jest trawiona przez ludzki
organizm z braku odpowiednich enzymów ją trawiących. W związku z tym, wielu z nas
boryka się często z dolegliwościami ze strony układu trawiennego, których powodem może
być właśnie występujące w nim białko – kazeina. Podrażnia ona układ pokarmowy,
oddechowy lub bywa przyczyną dolegliwości skórnych. Dodatkowo może osadzać się na
delikatnych błonach śluzowych (np. jelit), uniemożliwiając tym samym wchłanianie
substancji odżywczych. Nietolerancja mleka u dorosłych może wynikać także z zaniku
enzymu trawiącego laktozę – laktazy, przez co nie zostaje ona odpowiednio przyswojona.
W konsekwencji, odkłada się w organizmie i staje się pożywką dla bakterii, powodując
nieprzyjemne dolegliwości takie jak: wzdęcia, biegunki, bóle brzucha czy mdłości.
Mleko krowie jest z założenia pokarmem dla nowonarodzonego cielęcia. Jego organizm
posiada bowiem wszystkie potrzebne do jego strawienia enzymy. Podobnie zresztą jak u
dorosłej krowy istnieją wszystkie czynniki, które umożliwiają przyswojenie np. trawy dla
ludzi „niejadalnej”. Mleko obcego gatunku, zarówno krowie jak i innych ssaków jest
przystosowane do wykarmienia określonego gatunku zgodnie z jego przemianą materii.
Dlatego np. lepiej tolerowane jest mleko kozie, bo jego skład jest bliższy składowi
chemicznemu ludzkiego mleka. Warto też zastanowić się nad tym, że w świecie przyrody
mleko otrzymują tylko organizmy młode (oseski), natomiast dorosłe osobniki już go nie
jadają. Pokarm matki to nie tylko żywność, to również przeciwciała, które przekazuje ona
potomstwu jako swego rodzaju „wzorzec” do wytworzenia przez dziecko własnych
przeciwciał. To także podaż białek, które o ile nie są pochodzenia zgodnego gatunkowo,
mogą stanowić materiał immunizujący. Z tym problemem zetknęły się państwa
skandynawskie, w których zachęcano do spożywania mleka krowiego bez gotowania (prosto
z lodówki) z uwagi na jego szerokie własności odżywcze. Dzisiaj Skandynawowie borykają
się z problemem chorób o podłożu immunologicznym (np. reumatyzm) powstałym
prawdopodobnie z pomocą „mlecznej diety”. Oczywiście umiarkowane picie mleka (nie
UHT) jest dozwolone w żywieniu pod warunkiem, że będziemy je traktować na równi
z innymi produktami spożywczymi niejednokrotnie zawierającymi więcej i lepiej
przyswajalnych składników cennych dla naszego zdrowia. Na przykład w diecie osoby
chorej na osteoporozę mleko nie powinno być najważniejszym składnikiem uzupełniania
wapnia. Daleko lepsze rezultaty uzyskamy jedząc wszelkiego rodzaju ziarna (w tym głównie
orzechy), kasze, ryby, warzywa i tzw. wyciągi kostne, czyli potrawy z wygotowanych kości
(np. galaretki z kurczaka, wieprzowiny, rosół czy krupnik), podparte suplementowaniem
witaminy D3 i K2 – komentuje Anna Żelechowska, neurolog, specjalista rehabilitacji
medycznej.
Nabiał a zdrowe kości
Zwolennicy spożywania mleka mocno podkreślają rolę wapnia, które jest w nim zawarte.
Wapń odpowiedzialny jest za zdrowe, mocne kości i zęby. Jego odpowiednie stężenie
zapewnia też prawidłową krzepliwość krwi, sprawność naszych mięśni czy spokojny sen.
Ważne jest, aby zadbać o wzmożoną suplementację tego pierwiastka w dzieciństwie – to
znaczy dostarczyć go wtedy, kiedy nasze kości się budują. Im więcej wapnia będzie się
znajdowało w naszym kościach, tym większą osiągną one tzw. szczytową masę kostną.
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Między 30. a 50. rokiem życia utrzymuje się ona na stabilnym poziomie, potem jednak
zaczyna jej stopniowo ubywać. U kobiet z reguły rozpoczyna się to w czasie menopauzy
(gdy tracą hormony żeńskie odpowiedzialne za prawidłową gospodarkę kościotwórczą).
Istotne jest więc, by stosować dietę obfitującą w ten minerał. Dlatego w naszym codziennym
jadłospisie nie powinno zabraknąć warzyw, jaj, otrębów, nasion (w tym orzechów) czy
sardynek.
Gdy brakuje wapnia
Jeśli w pożywieniu jest zbyt mało wapnia, organizm „uwalnia” ten pierwiastek z kości,
prowadząc tym samym do odwapnień. Jego utrata często prowadzi też do demineralizacji
szkliwa oraz osłabienia kości, które przez to stają się bardziej podatne na wszelkiego rodzaju
złamania i urazy. Spadek masy kostnej może także oznaczać początki osteoporozy – choroby
polegającej na zrzeszotnieniu i osłabieniu kości. Ten, kto we właściwym czasie wykryje
pierwsze dolegliwości świadczące o problemie z układem ruchu, może szybko
przeciwdziałać i w ten sposób utrzymać jakość życia. Niepokojące mogą być na przykład
ostre bóle w okolicy kręgów piersiowych i lędźwiowych, napięcie mięśni, a także obniżenie
wzrostu o kilka centymetrów wskutek tzw. złamań kompresyjnych trzonów kręgów. Istnieją
jednak sposoby na uniknięcie takich chorób. Aby zachować dobrą jakość kości musimy
stosować odpowiednią dietę. Pamiętajmy jednak, że nawet ta najlepsza nie poparta ruchem
nie przyniesie rezultatów. Tylko obciążanie kości (oczywiście w granicach prawidłowej
wagi) chroni przed ich odwapnieniem. Przekonali się o tym pierwsi kosmonauci
przebywający przez dłuższy czas w stanie nieważkości bez ćwiczeń obciążających. Po
powrocie na Ziemię dochodziło u nich do wielu złamań spowodowanych „bezczynnością”
kości w okresie bez ciążenia. Poza dietą i ruchem (sport jak wspomnieliśmy wzmacnia
kości, mięśnie i poprawia elastyczność stawów), możemy skorzystać z dobrodziejstw
medycyny – np. terapii leczenia za pomocą rezonansu magnetycznego w systemie MBST.
Po jej zastosowaniu następują znaczące zmiany w kondycji tkanki kostnej pacjentów
z osteoporozą. Średnio o 55% wzrasta poziom czynnika wskazującego na tworzenie kości,
przy jednoczesnym braku wzrostu wskaźnika świadczącego o procesie niszczenia kości.
Dodatkowo, następuje remineralizacja kości oraz jej odbudowywanie i wzmocnienie. Jest to
terapia, która prowadzi do aktywnej stymulacji i wzrostu tkanki kostnej, dzięki czemu nawet
jeśli w procesie odwapnienia powstały ubytki i związane z nimi dolegliwości bólowe,
będziemy mieli szansę na powrót do formy.
To pić czy nie pić?
Czy mleko szkodzi każdemu? Z pewnością nie, ale – jak we wszystkim – warto zachować
umiar. Może nie trzeba zastanawiać się nad samą szkodliwością produktu, ale mocniej
zwrócić uwagę na jego pochodzenie? Jeśli nie mamy nietolerancji laktozy (co pozwolą
sprawdzić badania), wówczas możemy spożywać produkty mleczne. Należy jednak przy
tym pamiętać, by były one naturalne i nieprzetworzone (czyli np. bez dodatków cukrów czy
barwników nadawanych w procesie homogenizacji). Najlepiej postawić na kefiry czy zsiadłe
mleko, które pomogą dostarczyć dobroczynnych kultur bakterii, mających zbawienny
wpływ na florę jelitową, od których zależy nasza odporność i samopoczucie.
Źródło:http://www.seniorzy.pl/zdrowie/3129-czy-mleko-szkodzi
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Mów to co myślisz, myśl to co
mówisz
Alban Mccoy - Franciszkanin konwentualny. Od 1995 roku do 2013 roku katolicki
duszpasterz uniwersytetu w Cambridge.
Szacunek dla bliźniego wymaga respektowania granic, które on sam wytyczył.
Ósme przykazanie mówi nam, byśmy nie świadczyli fałszywie przeciwko bliźniemu.
Sformułowane negatywnie, podobnie jak inne, potwierdza pewną pozytywną wartość, którą
w tym przypadku jest szacunek dla prawdy. Nie chodzi tu jednak o żadną filozofię.
Przykazanie to, tak samo jak wszystkie inne o charakterze „horyzontalnym”, odnosi się
do naszych relacji z innymi. Podkreśla ono podstawowe znaczenie, które dla zachowania
zdrowych stosunków międzyludzkich mają prawdomówność i szczerość. Możemy tutaj
sporządzić całą listę powszechnych ludzkich zachowań, które łamiąc te zasady, zatruwają
społeczną atmosferę. Są to: krzywoprzysięstwo sprzyjające wszelkiej niesprawiedliwości;
kalumnie, którymi uwłaczamy godności innych; poniżanie i łamanie charakteru drugich
poprzez wyjawianie ich sekretów, do których mają oni uzasadnione prawo; pochopne osądy,
które prowadzą do nieuczciwego wykluczenia danej jednostki lub pogardliwego jej
traktowania; przechwałki, którymi wynosimy się nad innych po to, by nad nimi zapanować;
czcze pochlebstwa, które służą manipulowaniu ludźmi poprzez wywoływanie w nich
mylnego obrazu samych siebie; serwilizm mający na celu wywołanie u innych dobrej opinii
na nasz temat; w końcu hipokryzja, która sprawia, że kreujemy na zewnątrz wizerunek
samych siebie, o którym wiemy, że jest fałszywy.
Te niegodziwości mają jeden wspólny korzeń, którym jest sprzeniewierzenie się prawdzie.
Dążenie do niej winno przenikać całe nasze życie. W chwilach większej przytomności
dociera do nas, że wszystko to, co nie jest prawdą i rzeczywistością, ostatecznie nas gubi.
Nie chodzi tu o dokładność ani precyzję, ale o autentyczność. Naszym zadaniem nie jest
dążenie do jakiejś abstrakcyjnej rzeczywistości, ale do prawdy o nas samych. Nie jest
to tylko sprawa naszego prywatnego interesu. Nasza wewnętrzna integralność jako jednostek
rzutuje również na całokształt związków z innymi, tych formalnych i nieformalnych,
oficjalnych i prywatnych. Bez prawdy nie może być zaufania, bez zaufania nie sposób
zbudować na jakimkolwiek poziomie zadowalającej więzi z bliźnimi.
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W wymiarze praktycznym prawda, dotycząca zarówno świata zewnętrznego, jak i nas
samych, bywa jednak czymś nieuchwytnym, stąd też współcześnie wielu powątpiewa
w ogóle o jej istnieniu. Mawia się, że jest ona jedynie uwarunkowanym kulturowo,
użytecznym społecznie konsensusem, który ze swej istoty jest czymś zmiennym
i względnym. Myśliciele tacy jak Richard Rorty mówią wyraźnie i wprost, że pojęcie prawdy
obiektywnej jest nierozerwalnie związane z pojęciem Boga Stwórcy. Ponieważ to ostatnie
wyparowało z powszechnego dyskursu, nic nie uzasadnia dłużej używania również tego
pierwszego. Naczelną zasadą postmodernizmu jest przekonanie o tym, że nie mamy
i nie możemy mieć żadnego dostępu do zewnętrznej prawdy, która miałaby być czymś
wykraczającym poza formułę języka i ludzką inwencję. Prawda dla postmodernistów jest
ludzkim wytworem, uwarunkowanym historycznie, czymś wieloznacznym i zmiennym.
Pojęcie prawdy ostatecznej nie daje się pogodzić z płynnym i ulotnym charakterem
języka:,,świat jest dyskusją, której nie sposób rozstrzygnąć”.
Mamy tu do czynienia ze swoistą intelektualną sztuczką. Istnieją bowiem tylko dwie
możliwości. Albo powyższe stwierdzenie oznacza, że relatywista oznajmia pewną prawdę
na temat wszelkiej ludzkiej myśli formułowanej w języku, co stoi w sprzeczności
z zawartością jego własnej wypowiedzi, według której ona sama jako wytwór pewnej
kultury i języka jest pozbawiona związku z rzeczywistością. Albo, co ma miejsce w drugim
przypadku, autor musi również swoją własną wypowiedź traktować jako prawdę względną.
A jeśli tak, to czym się tu przejmować? Możemy jeden przez drugiego wygłaszać rozmaite
twierdzenia aspirujące do miana prawdy. Program relatywisty polega zatem na sabotowaniu
wszelkich dociekań jako takich. Stwierdzenie, że obiektywna prawda jest czymś ze swej
istoty nieosiągalnym, to przepis na intelektualne samobójstwo. Nam jednak nie wolno dać
się zastraszyć.
Skoro wierzymy w istnienie obiektywnej prawdy, to co tak naprawdę miałoby nas
powstrzymać od jej poszukiwania i formułowania? Jedną z takich potężnych przeszkód jest
strach. Chodzi tu nie tylko o obawę przed publicznym ujawnieniem swoich poglądów,
przed ich ośmieszeniem, ale także o lęk przed byciem identyfikowanym z głoszoną prawdą.
Wobec tego jednym ze sposobów poszukiwania prawdy i okazywania jej szacunku jest
wytwarzanie i podtrzymywanie atmosfery autentycznego wzajemnego zaufania,
w którym otoczeni dobrą wolą ludzie mogą się czuć bezpiecznie. Dietrich Bonhoeffer mówił
o potrzebie istnienia w każdej wspólnocie tego, co nazywał „urzędem do spraw trzymania
języka za zębami”. Miał na myśli nie tylko powstrzymywanie się od mówienia nieprawdy,
ale również od wypowiadania takich prawd, które niweczą atmosferę zaufania.
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Stwierdzenie to nie jest nawoływaniem do udawania i dwulicowości, a jedynie
przypomnieniem, że szacunek dla prawdy wymaga tak samo dyskrecji, jak i uczciwości.
Ludzie mają prawo oczekiwać od nas należytej interpretacji ich słów i czynów, tak samo jak
wolno im spodziewać się naszej dobrej woli. Istnieją takie prawdy na temat nas samych
i innych ludzi, które nie nadają się do ogólnego użytku i rozpowszechniania. Stosowność
ujawnienia danej prawdy zależy zawsze od kontekstu. Szacunek dla bliźniego wymaga
respektowania granic, które on sam wytyczył. Tomasz Morus mówił o „zatrutej strzale
pogłoski”, destrukcyjnym zwyczaju rozpowszechniania półprawd, ot tak sobie, dla zabawy
i zabicia nudy, kosztem czyjejś reputacji.
Pod pewnym względem ósme przykazanie zawraca nas do początku Dekalogu, gdzie mowa
jest o konieczności oddawania czci jedynemu Bogu, który sam w sobie jest
nie tylko źródłem wszelkiej prawdy, ale również Prawdą ostateczną i toż samą ze wszystkim
tym, co istnieje. Zapomnieć o tym lub, co gorsze, zaprzeczyć tej prawdzie znaczy tyle samo,
co zaprzeczyć wszelkiej prawdzie w ogóle. Aktem najwyższego szacunku wobec prawdy
jest własne świadectwo.
Jeden z pierwszych ojców Kościoła nazywał męczeństwo „prawdą pisaną krwią”. Kto
zaświadcza o prawdzie własnym życiem, ten osiągnie prawdę wiekuistą. Prawdzie
wiekuistej czyni zadość również ten, kto troszczy się o zachowanie harmonii pomiędzy
sercem, dłońmi i umysłem, starając się zawsze mówić to, co myśli, i myśleć to, co mówi.
Dotyczy to nie tylko mowy, ale także czynu. Jezuicki poeta Gerard Manley Hopkins mawiał:
„To, co czynię, jest mną samym”.

Źrdło:https://info.dominikanie.pl/2018/10/mow-to-co-myslisz-mysl-to-co-mowisz/
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Wakacje wczoraj, wakacje dziś. Jak Polacy
spędzali urlopy
Przez dekady zmieniały się stroje, styl podróżowania
i standard kwater. Ale dobry humor był zawsze. Oto zdjęcia
z wakacji Polaków od lat powojennych po XXI wiek.

Patriotycznie nastawieni szczęściarze ze stołecznych szkół jadą na kolonie do bratniej
Czechosłowacji. Warszawa, czerwiec 1948

Temat miesiąca
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Lato w powojennym mieście. Półkolonie dla dzieci repatriantów z Kresów Wschodnich miasto
zorganizowało w zrujnowanym pałacu Juliusa Schottlandera. Wrocław, sierpień 1948 r.

Podobno latorośl członków Związku Pracowników Poczt i Telegrafów nie narzekała na jedzenie.
Józefów k.Warszawy, czerwiec 1948.

Temat miesiąca
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Ale mogła pozazdrościć plaży kolegom, którzy załapali się na wyjazd organizowany przez
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Sopot, sierpień 1948 r.

Temat miesiąca
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Za Gierka dostatniej żyło się także turystom. Mogli choćby wyjechać na Mazury własnym
motocyklem SHL. Augustów 1973 r.

Temat miesiąca
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A jeśli nie było szans na wiatr we włosach, to pozostawały fale eteru wyłapywane przez przenośne
radio. Nad Jeziorem Białym w 1973 r.

Jeszcze czyste nadwiślańskie plaże przyciągały tłumy warszawiaków. 1958 r.

Temat miesiąca
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Lepiej sytuowani mogli wykorzystać poniemiecką infrastrukturę na wyspie Wolin, choć tamtejsze
plaże oprócz turystów przemierzały wojskowe patrole strzegące kraju przed desantem imperialistów
z NATO. Międzyzdroje 1959 r.

Naśladowczyni Brigitte Bardot w pełnej krasie. Już wówczas modnisie wybierali Sopot. Lipiec
1962 r.

Temat miesiąca
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I nie tylko oni. Na zdjęciu oblężona plaża w lipcu 1966 r.

Temat miesiąca
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Jelcz ogórek jest dobry dla cywili. Harcerze z Łomży mieli dość sił, by drogę z Nowego Sącza do
Zakopanego pokonać na piechotę. Na trasie w 1978 r.

Razem z demokracją nadszedł zachodni lans. Choćby na desce windsurfingowej. Mazury lipiec
1989 r.

Temat miesiąca
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Innym pozostawały zatłoczone plaże. Ot choćby ta w Jastrzębiej Górze. Sierpień 1997 r.

Wokół basenów w stołecznym Parku Szczęśliwickim w 2010 r. tłok jak na nadwiślańskiej plaży 50
lat wcześniej. Tylko kostiumy ładniejsze. Warszawa 2010 r.
Źródło: https://www.newsweek.pl/galerie/wakacje-wczoraj-wakacje-dzis-jak-polacy-spedzali-urlopy/5v3ls6f

Temat miesiąca

28

Seniorzy z pasją
Wywiad z… Panią Ewą
Pani Magda: Dzień Dobry, chciałabym z Panią porozmawiać o Pani pasji…
Pani Ewa: Dzień dobry, proszę.
Pani Magda: Co jest w życiu Pani największą pasją?
Pani Ewa: Malowanie.
Pani Magda: A co jest dla Pani natchnieniem?
Pani Ewa: Tworzę intuicyjnie. Najpierw powstaje jakaś wizja, następnie mieszam farby i po
prostu maluję. Czasem jakaś barwa spodoba mi się bardzo i już wiem, że ona musi znaleźć
się na moim obrazie.
Pani Magda: Co najbardziej lubi pani malować?
Pani Ewa: Morze…. Zazwyczaj mam w głowie morze, kiedy zaczynam malować…Byłam
kiedyś nad morzem porą jesienną i bardzo mi się tam spodobało….
Pani Magda: Jakie emocje towarzyszą Pani przy malowaniu.
Pani Ewa: Oj nie wiem. To jest bardzo różnie.
Pani Magda: Czy obrazy najpierw „rodzą się” w Pani głowie i przelewa je Pani na kartkę
czy raczej maluje Pani to co widzi?
Pani Ewa: Po prostu najpierw mieszam farby, które mnie cieszą i myślę o morzu.
Pani Magda: Woli Pani tworzyć przy muzyce czy w ciszy?
Pani Ewa: Przy muzyce. Lubię muzykę, która jest delikatna i pozwala na relaks.
Pani Magda: Jaki jest Pani najlepszy obraz?
Pani Ewa: Jeszcze nie powstał (śmiech).
Pani Magda: Jaką technikę stosuje Pani w swoich dziełach?
Pani Ewa: Zazwyczaj farby olejne i akrylowe, zdarzają się także pastele.
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Pani Magda: Widziałam również, że tworzy Pani portrety.
Pani Ewa: Tak. Wymalowałam również obraz „Jezu ufam Tobie”, obraz Matki Bożej
Częstochowskiej oraz obraz Jana Pawła II.
Pani Magda: Czy mówi Pani o tych obrazach, które znajdują się w kaplicy?
Pani Ewa: Tak, dokładnie.
Pani Magda: Jakie nazwy nadaje Pani swoim obrazą?
Pani Ewa: Na przykład „Po deszczu” albo „Ukryta przestrzeń”.
Pani Magda: Jakiego artystę ceni Pani najbardziej?
Pani Ewa: Z Polski?
Pani Magda: Tak.
Pani Ewa: Najbardziej Ewę Kuryluk. Zachwycają mnie jej obrazy.
Pani Magda: Dziękuję Pani za wspaniałą rozmowę.
Pani Ewa: Również dziękuję.

Wywiad przeprowadziła: Magdalena Jewuła
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Czarny bez
Własciwości i działanie

Czarny bez nie tylko zwalczy gorączkę i złagodzi kaszel, ale dodatkowo dzięki dużej ilości
witamin i soli mineralnych wzmocni organizm, który szybciej upora się z infekcją.
Najsilniejsze właściwości lecznicze mają kwiaty i owoce bzu czarnego. Jak działa czarny
bez? Kiedy go zbierać i jak przetwarzać? Czy czarny bez jest trujący?
Czarny bez, ze względu na swoje właściwości lecznicze, jest w medycynie ludowej
wykorzystywany od wieków. Krzaki czarnego bzu często tak silnie się rozrastają, że
przypominają drzewa. Ich drobne, białe kwiaty zebrane w baldachy są bardzo ozdobne, ale
mają raczej nieprzyjemny zapach. Także owoce czarnofioletowe, soczyste jagody nie
zachwycają smakiem. A mimo to zarówno kwiaty, jak i owoce czarnego bzu należą do
najcenniejszych surowców zielarskich.
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Czarny bez: właściwości lecznicze kwiatów i owoców
Kwiaty czarnego bzu zawierają dużo flawonoidów i kwasów fenolowych, a ponadto kwasy
organiczne, sterole, olejek, garbniki, triterpeny, sole mineralne. Taka kompozycja
składników decyduje o właściwościach napotnych i przeciwgorączkowych kwiatów. A
ponadto działają też moczopędnie, uszczelniają ściany naczyń włosowatych i poprawiają ich
elastyczność. Ze względu na właściwości przeciwzapalne stosuje się je także do płukania
chorego gardła i okładów przy zapaleniu spojówek.Jeszcze większą różnorodność cennych
substancji kryją w sobie owoce czarnego bzu: m.in. glikozydy antocyjanowe, pektyny,
garbniki, kwasy owocowe, witaminy (szczególnie dużo witaminy C i prowitaminy A), sole
mineralne (wapnia, potasu, sodu, glinu i żelaza). Poza właściwościami napotnymi i
moczopędnymi mają też lekko przeczyszczające i przeciwbólowe. Należą do tzw. środków
czyszczących krew, poleca się je jako lek odtruwający i pomagający usuwać z organizmu
szkodliwe produkty przemiany materii i toksyny w chorobach reumatycznych oraz
skórnych. Owoce czarnego bzu są też stosowane w stanach zapalnych żołądka i jelit, a także
jako pomocniczy lek przeciwbólowy w nerwobólach i rwie kulszowej.
Czy czarny bez jest trujący?
Szkodliwe dla zdrowia są surowe owoce bzu czarnego, ponieważ zawierają sambunigrynę
oraz prunazynę. To substancje, które mogą wywołać zatrucie objawiające się nudnościami, a
w cięższych przypadkach także wymiotami. Owoce poddane obróbce termicznej
(gotowanie) lub ususzone pozbawione są tych związków, dlatego można je bezpiecznie
spożywać. Te toksyczne substancje może znaleźć także w korze i liściach czarnego bzu. Nie
ma ich za to w kwiatach czarnego bzu - są one jadalne i można je wykorzystywać w kuchni,
np. do przyrządzania sałatek.Kiedy zbierać czarny bez?Niegdyś w zielarskiej aptece
wykorzystywano także liście i korzenie czarnego bzu, ale obecnie podstawowym surowcem
są kwiaty i owoce ze względu na ich znacznie silniejsze właściwości lecznicze. Kwitnące
baldachy zbiera się w maju i czerwcu, gdy część kwiatów jest jeszcze nierozwinięta. Nie
wolno ich suszyć na słońcu, bo ciemnieją i tracą właściwości lecznicze. Natomiast zbierając
owoce (w sierpniu i wrześniu), ścina się całe baldachy dopiero wtedy, gdy wszystkie jagody
są dojrzałe, czarne i lśniące. Szypułki należy usunąć po wysuszeniu.
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Czarny bez: preparaty apteczneCzarny bez jest składnikiem wielu preparatów zielarskich.
Kwiaty wchodzą w skład m.in. mieszanki Tussiflos o działaniu przeciwkaszlowym i
wykrztuśnym, pomocnej w zwalczaniu suchego, męczącego kaszlu. Owoce są jednym ze
składników preparatów stosowanych m.in. w zaparciach (np. Normosan) i w chorobach
skóry, głównie łuszczycy (np. Betagran), oraz podstawą mieszanek o działaniu
przeciwzapalnym i napotnym (np. Agryflos), pomocnych zwłaszcza przy przeziębieniu i
kaszlu.
PRZEPIS na odwar z kwiatów czarnego bzu
Łyżkę kwiatów czarnego bzu zalej szklanką zimnej wody, doprowadź do wrzenia i gotuj na
małym ogniu przez 5 minut. Odstaw na 15 minut, przecedź. Pij 2-3 razy dziennie po 1/3
szklanki jako środek napotny, przeciwgorączkowy i moczopędny.

PRZEPIS na sok z owoców czarnego bzu
Owoce czarnego bzu ogrzewaj w garnku, aż puszczą sok, rozetrzyj je na miazgę i przeciśnij
przez gazę. Zagotuj sok z miodem (1 część miodu na 10 części soku), rozlej do ciemnych
butelek. Pij 2-3 razy dziennie po szklance rozcieńczonego soku (50 g soku uzupełnij gorącą
wodą) przy przeziębieniu, zaburzeniach trawienia, nerwobólach.

Źródłó:https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/czarny-bez-wlasciwosci-i-dzialanie-przepis-na-sok-z-czarnego-bzu-aa-QJy1-S43XjLyb.html
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ROZRYWKA

Pies i rzeka
Na jednym brzegu rzeki stoi mężczyzna, na drugim jego pies.
Mężczyzna woła psa, a ten błyskawicznie przekracza rzekę i siada
u stóp swojego pana. Na rzecze nie ma mostu, pies nie
przepłynął łodzią. Rzeka jest zbyt szeroka, żeby pies mógł ją
przeskoczyć.
Jak więc to możliwe, że jego sierść jest zupełnie sucha?

Kto jako pierwszy prawidłowo odpowie na pytanie, czeka go nagroda-odpowiedź należy
zgłosić do terapii zajęciowej

Rozrywka
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NADCHODZĄCE

WYDARZENIA

SIERPIEŃ 2019
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Piątek

Sobota

Niedziela

6
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7
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1
8
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III Turniej
Europejski w
DPS Kluzeka

WRZESIEŃ 2019
Poniedziałek

2
9

Wtorek

3
10

Środa

4
11

Wykład o
przeciwdziała
niu
manipulacji
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23
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Czwartek

5
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II Turniej
neuronów/
Wystawa po
projektowa w
DPS Babiński

18
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Pożeganie
Lata na
Praskiej
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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;
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