Egzemplarz bezpłatny

Po przeczytaniu proszę podać dalej!

Gazetka mieszkańców DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie

Jubilat miesiąca

Wojciech Młynarski
ur. 26.03.1941 roku
Urodził się w Warszawie. Autor tekstów piosenek, poeta, aktor,
satyryk. Jego dziadek Emil Młynarski był znanym dyrygentem
oraz kompozytorem, rodzice Wojciecha również wykazywali
predyspozycje muzyczne. Mimo muzycznych korzeni młody
Wojciech w czasach szkoły podstawowej bardziej skłaniał się ku
poezji. Utwory „Och ty w życiu” oraz “Jesteśmy na wczasach”
sprawiły że stał się osobą niezwykle popularną. Jako człowiek
wielu talentów, oprócz śpiewania, pisania tekstów piosenek,
występów w kabaretach, zajmował się również przekładem
zagranicznych piosenek z musicali. Grywał w serialach, m.in.
w „Stawce większej niż życie”, „Wojnie Domowej”. Zmarł po
długiej chorobie 15 marca 2017 w Warszawie.
(źródło: biografia24.pl)

Działo się w lutym
Za nami kolejny miesiąc, najkrótszy w roku - luty.
A oto, co działo się minionym czasie.
Zabawa karnawałowa, podczas której bawiliśmy się wspólnie w dużym
gronie zaproszonych Gości.

Walentynki.

Krótkie spotkanie połączone z zabawą

zakończyło okres karnawału.

i

muzyką

Turniej Soft Pentaque. To już czwarta edycja turnieju. Gościliśmy
8 drużyn. Zwycięzcami zostali zawodnicy z DPS Helclów.

Odwiedziły nas również dzieci z przedstawieniem pt. „Królewna
Śnieżka i 7 krasnoludków”.

Marzec
Marzec przynosi wiosnę. Świat zaczyna powoli budzić się do życia po
sennej zimie. Pojawiają się pierwsze kwiaty, a kobiety 8 marca
obchodzą swoje święto. W marcu jak w garncu, więc z pogodą bywa
różnie, ale najważniejsze, że dni stają się dłuższe, a pod koniec
miesiąca zmieniamy czas na letni.
W naszym domu świętowaliśmy Dzień Kobiet przy kawie,
poczęstunku i uroku wiosennych tulipanów.

Wielkanoc
Wielkanoc w tym roku rozpoczyna się 1 kwietnia.
To

najstarsze

i

najważniejsze

święto

chrześcijańskie,

upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Poprzedzający
wspominania

Wielkanoc

tydzień,

najważniejszych

dla

stanowiący
wiary

okres

chrześcijańskiej

wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy
doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek,
Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako
Triduum Paschalne.
W niedzielny poranek w kościołach wczesnym świtem biją
dzwony i ludzie gromadzą się na procesji. Odbywa się wówczas
uroczysta msza rezurekcyjna, której celem jest ogłoszenie
światu dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa.
Wielkanoc jest świętem ruchomym. Na soborze w Nicei w 325
roku ustalono, że obchodzić się ją będzie zawsze w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.

Wielkanoc we wspomnieniach
Kiedyś spędzałam święta u rodziny na wsi. Na stole przy
wielkanocnym śniadaniu była noga świni – szynka, ta najlepsza
część. Gospodarz kroił każdemu po kawałku i nakładał na
półmisek (bo nie było talerzy). Jedzenia było bardzo dużo –
ciast, sałatek (jaką kto lubił), żurek, obowiązkowo jajka. Była też
taka zabawa, że rzucało się do siebie przez stół jajkami tak, aby
któreś się zbiło. Było wesoło! A po śniadaniu oczywiście
również obfity obiad. Mam takie wrażenie, że na wsi Wielkanoc
obchodziło się dawniej inaczej niż w mieście – może bardzie
ubogo, ale huczniej i w większym gronie. Natomiast w mieście
spokojniej. Teraz pewnie takich różnic już nie ma.
p. Romana Wachowska
Na Wielkanoc chleb obowiązkowo musiał być pieczony,
nie kupiony. Wyglądał inaczej, był składany w taką „kieszonkę”.
I duży, aby wystarczył dla całej rodziny. Obiadu w zasadzie
w Niedzielę Wielkanocną nie było, bo śniadanie było obfite
i trwało bardzo długo.
p. Kazimiera Dyga
W sobotę oczywiście był post, ale my, jako dzieci,
wracając w sobotę ze święconki podkradaliśmy z koszyczka
kiełbasę.
p. Zofia Kocińska – Błaszkowicz

Przed świętami trzeba było podwórko posprzątać, mamie
pomóc koszyczek przygotować. W niedzielę szliśmy z mamą na
rezurekcje, a ojciec jako gospodarz zostawał w domu. Kiedy my
wracaliśmy, stół już był zastawiony, wszystko przygotowane.
Tego dnia jedzenie stało na stole cały dzień. Na środku stołu
oczywiście rzeżucha. U nas tradycyjną potrawą był makaron
(na samych żółtkach) zapiekany z płuckami wieprzowymi. Do
południa siedzieliśmy razem przy stole, a później albo my
szliśmy do kogoś albo goście przychodzili do nas. Był to bardzo
świąteczny dzień. Ale pamiętam pewnego razu, jak w Niedzielę
Wielkanocną ocieliła się krowa. Było wtedy sporo zamieszania,
ale daliśmy radę.
p. Czesława Śliwińska

Święta Wielkiej Nocy w tym roku wypadają 1 kwietnia, dlatego
już w teraz życzymy Państwu, aby był to czas skupienia,
refleksji, ale także wielkiej radości i nadziei, jaką niesie
tajemnica Zmartwychwstania.
Zespół redakcyjny

Garsc ciekawych informacji

Drodzy Panstwo,
czy wiedzą Panstwo, ze Sukiennice na Rynku Głownym (wczesniej
targowym) zbudowano dla zabezpieczenia towarow handlowych
przed pogodą? Lecz te pierwsze sukiennice spłonęły. Bardzo
szybko miasto zbudowało nowe (to te, ktore stoją do dzis).
Przyniosły miastu duze dochody za wynajmowane kramy.
W latach 1556 – 1559 zasklepiono głowną halę, a na piętrze
utworzono tzw. szmatroz – miejsce sprzedazy cenniejszych
towarow: drozszych tkanin, korzeni, drobnych przedmiotow.
Sukiennicom nadano postac dzieła sztuki renesansowej. Stojące
w centrum miasta, zostały przez stulecia centrum handlowym
i ozdobą Rynku Głownego. Obecnie na piętrze znajduje się
Muzeum Narodowe z obrazami i rzezbami.
Drodzy Panstwo, co krakowskie to i nasze, więc jesli macie
Panstwo ochotę odwiedzic Sukiennice, serdecznie zapraszam!
Elżbieta Balińska

Mądrosci ludowe, ciągle aktualne
Witam Państwa,
Odpocznijmy nieco od historii. Zamiast tego, proponuję przypomnieć
kilka starych ludowych porzekadeł:
Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.
Aby zaistnieć w jakiejś grupie ludzi – znajomych, przyjaciół – musimy
dostosować nasze myśli i mowę do ich toku myślenia, ponieważ inaczej
nie będziemy dobrze rozumiani.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Prawdziwym przyjacielem jest osoba lub grupa osób, którzy są z nami nie
tylko wtedy, kiedy jest nam dobrze, ale także wtedy, kiedy dzieje się nam
źle i potrafią podać nam pomocną dłoń.

Umarł król, niech żyje król !
W średniowieczu tego samego dnia chowano króla i świętowano władzę
jego następcy. Obecnie mówimy tak, kiedy jedna osoba
ustępuje miejsca drugiej.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Madre słowa są cenne, ale umiejętność słuchania i powstrzymywanie się
od przerywania rozmówcy jest umiejętnością cenną i opłacalną.
Szewc bez butów chodzi.
Osoba dbająca o innych w podobnej sprawie jak zwykle nie ma czasu
zadbać o siebie.
Żadna praca nie hańbi.
Każdy zawód jest potrzebny i nie należy się wstydzić tego, co robimy.
Należy się wstydzić robić źle czy wyrządzać komuś krzywdę.
Potrzeba jest matką wynalazków.
Człowiek w potrzebie jest w stanie maksymalnie wykorzystać
swoją wiedzę i umiejętności.

Ciąg dalszy nastąpi.

Balińska Elżbieta

Kronika sportowa
Rozpoczęła się runda wiosenna LOTTO EKSTRAKLASA. W meczach piątkowych
odnotowaliśmy jedną niespodziankę, bowiem zajmująca dolne partie tabeli Wisła Płock
pokonała aspirującego do tytułu mistrzowskiego Górnika z Zabrza i to aż 4:2, do przerwy był
remis 1:1. Dobrze wystartowała warszawska Legia, która pokonała w Lublinie 3:2 miejscowe
Zagłębie. Z drużyn naszego regionu najlepiej spisały się Pasy, które na własnym boisku
pokonała Śląsk Wrocław 2:1, do przerwy prowadził Śląsk 1:0. druga drużyna - Wisła Kraków
– przywiozła jeden punkt z Gdańska remisując 1:1 z drużyną Lechii. W tabeli prowadzi
warszawska Legia. Zgromadziła ona 41 punktów. Wisłą jest 7, a Cracovia 12.
W drugiej kolejce naszej Lotto Ekstraklasy Wisłą Kraków pokonała Arkę Gdynia po
bardzo zaciętym i emocjonalnym meczu trzymającym widzów do końcowego gwizdka pana
sędziego. Wynik końcowy 3:2 „Białej gwiazdy”. Oby tak dalej, w myśl hasła kibiców „Jazda,
jazda Biała gwiazda!” niestety druga drużyna z Krakowa – Cracovia – uległa w Białymstoku
Jagiellonii 1:0. tracąc bramkę w 60. minucie meczu. Po tej kolejce Wisła przesunęła się na
miejsce 7, zaś Cracovia na 11. Prowadzi Legia Warszawa (44pkt.) przed Jagiellonią (42)
i Górnikiem Zabrze (40). w trzeciej kolejce obie krakowskie drużyny zdobyły po 1 punkcie,
remisując 0:0. O ile remis Cracovii z Legią Warszawą po doskonałym meczu można przyjąć
za sukces. Również remis Wisły Kraków w Gliwicach z Piastem, bowiem Piast zajmuje dolne
miejsce w tabeli (13). Prowadzi Jagiellonia (45pkt.) w czwartej kolejce meczu na szczycie
Jagiellonia pokonała w Warszawie Legię z dorobkiem 48 pkt. Prowadzi w tabeli Cracovia –
wygrała w Płocku 1:0 a Wisłą tylko zremisowała 1:1 u siebie z Koroną Kielce.
Po 25 spotkaniach tabela Lotto Ekstraklasy przedstawia się następująco:

Drużyna

Miejsce Punkty Bramki

1.

Jagiellonia Białystok

25

48

38:15

2.

Legia Warszawa

25

45

35:26

3.

Lech Poznań

25

43

34:18

4.

Górnik Zabrze

25

41

46:37

5.

Korona Kielce

25

39

40:32

6.

Wisła Kraków

25

37

35:30

7.

Zagłębie Lublin

25

36

34:29

8.

Wisła Płock

25

36

33:32

9.

Arka Gdynia

25

34

28:23

10.

Cracovia

25

29

31:34

11.

Śląsk Wrocław

25

28

30:40

12.

Lechia Gdańsk

25

26

34:42

13.

Piast Gliwice

25

25

24:33

14.

Bruk Bet Termalica

25

25

26:41

15.

Pogoń Szczecin

25

24

27:38

16.

Sandecja Nowy Sącz

25

22

24:39

PS O tym kto zdobędzie Mistrzostwo Polski i które dwie drużyny spadną z Lotto Ekstraklasy
dowiecie się Państwo w numerze kwietniowym.
Ze sportowym pozdrowieniem,

Bogdan Kornecki
UWAGA ! Do Mistrzostw Świata w Rosji zostały już tylko 3 miesiące !
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