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Tekst napisał Łukasz Pasek 

 
 

 
 

13 czerwca 2012 r. byliśmy na meczu w hali 

sportowej w Pszczynie. Drużynę naszą 

reprezentowali: Mirek, Janusz, Arek, Łukasz 

N. i Łukasz P. Naszym opiekunem był Pan 

Szymon.  

W zawodach wzięli udział zawodnicy z ŚDS 

Wola, ŚDS Pszczyna, WTZ Pszczyna, 

Dzienny Ośrodek, Świetlica Terapeutyczna.  

Nasza drużyna zajęła III miejsce. 1 miejsce 

zajęła drużyna z ŚDS Pszczyna. Najlepszym 

strzelcem był Krzysiu Koczuba z ŚDS 

Pszczyna, a najlepszym bramkarzem Łukasz 

N. Bardzo podobało się kibicom i nam 

kibicowali, nastrój był super. Na koniec był 

posiłek, ciasto i napoje gazowane.  

 

 

 

 

 

 

 

Wcześniej był Słoneczny Tydzień, w ramach 

którego odbył się mecz piłki nożnej.  

Czeka nas jeszcze jeden mecz - na 

zakończenia roku „szkolnego” lipcu. Wtedy 

to podopieczni będą grać z terapeutami.

 



 

 

       Łukasz Nowak  17. czerwca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życia słodkiego jak tort, 

we wszystkich kolorach tęczy. 

Niech Twoje noce i dni 

mają urok i czar 

jak uśmiech serdeczny. Życzenia przygotowała Sylwia Żupa 

Humor przygotowały Magda i Ola 

Syn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi 

ojca o pożyczenie samochodu. Ojciec ostro: 

- Popraw oceny w szkole, przeczytaj  

Biblię i zetnij włosy to wrócimy do tematu. 

Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca 

i mówi:  

- Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już na 

pamięć. Pożycz samochód. 

- A włosy? 

- Ale tato, w Biblii wszyscy: Samson, 

Mojżesz nawet Jezus, mieli długie włosy. 

- O widzisz synku. I chodzili na piechotę. 

Ojciec do syna na wyciecze: 

- Widzisz synku, tu wszędzie przed 

tysiącami lat było morze. 

- To dlaczego leży tu tyle starych 

puszek po konserwach rybnych? 



 

 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Pańskiej potocznie nazwana 

także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a 

w tradycji ludowej: Boże Ciało – 

w Kościele katolickim uroczystość 

liturgiczna ku czci Najświętszego 

Sakramentu, święto nakazane. 

Wierni wspominają Ostatnią Wieczerzę 

i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało 

i Krew Jezusa Chrystusa.  

 

Uroczystość Bożego Ciała ma charakter 

dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi 

się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy 

Świętej, a więc jest to święto ruchome, 

wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. 

Najwcześniej może przypaść 21 maja, 

najpóźniej 24 czerwca. W niektórych 

krajach przenoszone jest na kolejną 

niedzielę. 

Uroczystość ta została ustanowiona na 

skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. 

W Polsce obchody uroczystości wiążą się 

z procesją z Najświętszym Sakramentem 

po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się 

kolejno przy czterech ołtarzach, przy 

których czytane są związane tematycznie 

z Eucharystią fragmenty czterech 

Ewangelii. 

Z Bożym Ciałem związana jest 

także uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, która jest obchodzona zaraz 

po oktawie Bożego Ciała, czyli w piątek 

osiem dni po Bożym Ciele. 

W Polsce uroczystość Ciała i Krwi 

Pańskiej jest dniem ustawowo wolnym od 

pracy. 

 

 

 

 

W mojej parafii - Wisła Mała - w tym roku uroczystość Bożego 

Ciała odbywała się na Koloni, czyli tam gdzie mieszkam. 

Msza Święta i pierwszy ołtarz był na ul. Polnej. Drugi ołtarz 

był u nas – na naszej posesji, rodzice przygotowywali go razem 

z mieszkańcami naszej ulicy. Trzeci ołtarz był na 

ul. Malinowej, a czwarty znowu na Polnej. 

 

         Ola Herok 

 

Tekst przygotował Krzysztof Oleś 

na podstawie informacji z Wikipedii 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_potoczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_nakazane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transsubstancjacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chleb
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wino
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Tr%C3%B3jcy_%C5%9Awi%C4%99tej
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Tr%C3%B3jcy_%C5%9Awi%C4%99tej
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Tr%C3%B3jcy_%C5%9Awi%C4%99tej
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_ruchome
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/21_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Julianna_z_Cornillon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Procesja_Bo%C5%BCego_Cia%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Procesja_Bo%C5%BCego_Cia%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Pana_Jezusa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Pana_Jezusa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Pana_Jezusa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy


 

 

 

W ramach Słonecznego Tygodnia 

pojechaliśmy na halowy turniej piłkarski. 

Były tam też drużyny ŚDS Pszczyna i ŚDS 

Wola. Graliśmy w składzie: Adrian Kasza, 

Łukasz Nowak, Łukasz Pasek, Andrzej 

Czylok, Maciek Nawrocki, Kuba 

Zabrzeski, Janusz Fura, Arek Mazurczyk, 

Piotrek Kurtok. Opiekunem naszej drużyny 

był pan Szymon Gabryś. 

W imprezie uczestniczyły również drużyny 

ze szkoły z Pszczyny i Bielska, które grały 

między sobą dwumecz. W obu meczach 

zwycięską okazała się drużyna z Bielska, 

która zdobyła jeden z pucharów. Drugi 

puchar zdobyła drużyna z ŚDS Pszczyna, 

która wygrała wszystkie mecze. Ponadto 

wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe 

zdjęcie. 
 

 

 

W ramach Słonecznego Tygodnia 

pojechaliśmy do PCK-ulu na XIV Konkurs 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz 

Formacji tanecznych.  

Zaprezentowaliśmy układ tanecznych do 

piosenki „Świt” Justyny Steczkowskiej 

w składzie: Andrzej Czylok - p. Ula 

Stalmach, Marcin Czyrnek - Marzena 

Gąszczyk, Łukasz Pasek - Ola Herok, 

Łukasz Nowak - Agnieszka Ślosarczyk. 

Ponadto Piotrek Kurtok zaśpiewał tę 

piosenkę. Nieco później Piotrek Kurtok 

w duecie z Moniką Chotyńską zaśpiewali 

„Chłopaki nie płaczą” z repertuaru 

T.LOVE, a Mariusz Kaganiec pięknie 

zatańczył. 

Po skończonych występach otrzymaliśmy 

soczek i drożdżówkę. Po konsumpcji 

poszliśmy na salę oglądać występy 

pozostałych uczestników. 

Po skończonych prezentacjach, spacerem 

przez park, udaliśmy się do ośrodka. 

 

 

 
Kolejne zawody wędkarskie, w których 

brali udział Andrzej Pach, Przemek 

Gawlik, Janusz Fura, Łukasz Pasek oraz 

nasz Anioł Stróż – pan Marian Kania, 

który zapewnia nam profesjonalny sprzęt.  

W tym roku szczęście nam dopisało, 

wszyscy złowili ryby, co dało nam 

wysokie trzecie miejsce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodnikami naszej drużyny byli: Janusz 

Fura, Arek Mazurczyk, Mirek Machulec, 

Adrian Kasza. 

Najwyższą lokatę uzyskał Janusz Fura, 

uzyskując wysokie piąte miejsce.

Tekst napisał Andrzej 

Tekst napisał Andrzej 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

 2 gałązki świeżej mięty 

 1/2 cytryny 

 2-3 łyżki cukru 

 200 ml wrzątku  

 1 l wody mineralnej 

 

Sposób przygotowania 

 

Miętę, cytrynę opłukać. Zostawić kilka listków do dekoracji.  

Cytrynę skroić w 3 - 4 plastry. Zalać razem z miętą, 

wrzątkiem. 

Ostawić na parę minut, po czym schłodzić w kąpieli wodnej. 

 

Składniki: 

 truskawki 

 jogurt naturalny 

 mleko 0,5 procent 

 świeża mięta 

 kilka kostek lodu 

Przepisy przygotowały 

Magdalena Klimek i Ola Herok 

 

Sposób przygotowania 

 

1. Truskawki i miętę miksujemy blenderem. 

2. Dodajemy jogurt i  mleko.  

3. Wrzucamy lód. 

 



 

KRZYŻÓWKA 
 

 

 
Krzyżówkę przygotowała Magda Klimek 


