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To  już  piąty  numer  naszej  "Ga‐
zetki  Superstaruszka".  Tym  razem 

jest to wydanie wiosenne i świątecz‐
ne.  Mamy  nadzieję,  że  lektura  bę‐
dzie dla Was ciekawa i wypełni czas 
w oczekiwaniu na święta  i ponowne 
z nami spotkanie. 

Z  okazji  świąt  Wielkiej  Nocy 
życzymy  wszystkim  naszym 
Pensjonariuszom  moc  radości 
zdrowia  i  spokoju.  Niech  te  Święta 
upłyną  Wam  radosnej,  rodzinnej  i 
ciepłej atmosferze

Życzą  Dyrekcja  i  pracownicy 
Domu Dziennego Pobytu.

Miłej lektury.

Wiosna jest z pewnością jedną z naj‐
piękniejszych pór roku. Gdy słyszymy 
słowo „wiosna” przed oczami stają nam 
zieleniejące łąki, które pokrywają się 
kwiatami. Podobnie w lesie wszystko od‐
żywa. Powietrze jest świeże i rześkie, a 
rośliny oraz zwierzęta budzą się z zimo‐
wego uśpienia.  Dlatego też, czekając na 
otwarcie naszego Domu, zachęcamy do 
spacerów po lesie - jako jednej z nabez‐
pieczniejszych form aktywności.  Co cie‐
kawego można zaobaczyć wisną w lesie.

Nim na przełomie marca i kwietnia drzewa 
pokryją się  listowiem,  runo  leśne – korzy‐
stając z krótkiego czasu, gdy dochodzą do 

niego promienie słońca – wypuszcza  liście 
i  kwiaty.  Naszą  uwagę  przykuwają  tu 
zwłaszcza  najwcześniejsze  kwiaty,  takie 
jak  przebiśnieg  czy  podbiał,  po  nich  zaś 
zawilec  gajowy,  przylaszczka  i  fiołek  le‐
śny. Pełna wiosna w lesie – kwiecień i maj  
–  to  z kolei kwitnące konwalie oraz  stop‐
niowo rozwijające się paprocie.
Wiosna w lesie: drzewa
Kiedy dni  stają  się dłuższe,  a  temperatura 
powietrza wzrasta,  do  życia  zaczynają  się 
budzić drzewa. Najwcześniej ożywają cze‐
remchy, a zaraz po nich brzozy. Szczególne 
wrażenie  robią  drobne,  bladozielone  listki 
brzóz na  tle czarnych gałęzi drzew  innych 
gatunków.

Las wiosną - recepta na zdrowie 



Ptaki
Wiosną w lesie zewsząd dobiegają odgłosy 
najróżniejszych  ptaków  śpiewających  ta‐
kich  jak: kos,  sikorka, drozd  czy pierwio‐
snek  (którego nazwa wywodzi  się od  jego 
wczesnego  wiosennego  śpiewu).  Leśne 
ptaki  wiosną  ruszają  także  do  budowy 
gniazd, a dzięcioły wykuwają (co roku no‐
wą) dziuplę.
Inne zwierzęta
Wiosna  w  lesie  to  czas,  gdy  swą  aktyw‐
ność  po  zimowym  uśpieniu  zwiększają 
także  ssaki.  Sarny  i  jelenie  uzupełniają 

czas niedoborów pożywienia skubiąc świe‐
że  i  soczyste  trawy  i  krzewinki. W  maju 
nad  ciekami wodnymi  bobry  pracują  przy 
swych żeremiach.
Las wiosną aż roi się też od owadów, które 
spędziwszy zimę wśród liści, pod ziemią 
albo w załamaniach kory drzew intensyw‐
nie szukają pożywienia. Oprócz trzmieli, 
os i chrząszczy dostrzec możemy też 
pierwsze motyle. W promieniach wiosen‐
nego słońca na leśnych polanach wygrze‐
wają się z kolei gady – m.in. jaszczurki i 
węże.

Powitanie wiosny w kulturze (ludowej)

21  marca  rozpoczyna  się  kalen‐
darzowa  wiosna.  Z  pogodą  w  tym 
czasie bywa  różnie – czasem  jeszcze 
leży śnieg, następnego roku pierwsze 
wiosenne kwiaty puszczają już pąki,
innego na zewnątrz panuje przedwio‐
senna plucha. Mimo to w kulturze lu‐
dowej  już  pierwsze  oznaki  wiosny 
sprawiały,  że  chętnie  tę  porę  roku 
przywoływano  różnorodnymi  zwy‐
czajami.  Jak  wyglądało  powitanie 
wiosny przed stu laty?

Wyglądanie  pierwszych  oznak 
roztopów  i  odejścia  zimy  rozpoczy‐
nano  już  w  święto  Matki  Boskiej 
Gromnicznej.  Mimo  że  „Gromnica 
zimy  połowica”    tego  dnia wygląda‐
no  pierwszego  śpiewu  słowika.  Po‐
wiadano,  że  pod  zimowym  niebem 
musi rozlec się śpiew tego zwiastują‐
cego wiosenne ocieplenie ptaka.

Najbardziej  znanym  z  ludowych 
zwyczajów powitania wiosny  jest  to‐
pienie Marzanny. Jest to zwyczaj kul‐
tywowany  od  bardzo  dawna  –  jego 

pierwszy opis został sporządzony  już 
w  XVI  wieku  przez  Marcina  Biel‐
skiego. Marzannę  topiono głównie w 
południowej  i  zachodniej  Polsce, 
gdzie była znana pod różnymi imio‐
nami.  Nazywano  ją  także  Moreną, 
Marzoniokiem,  Śmiercią,  Śmiercichą 
czy  Śmierztką.  Symbolizowała 
wszystko,  co  złe  –  była  wyobraże‐
niem nie tylko zimy, ale również cho‐
rób i utrapień ciążących na ludziach i 
zwierzętach.

Dzień  po  utopieniu  Marzanny 
odbywał  się  kolejny  zwyczaj  –  cho‐
dzenie  z  gaikiem. Młode  dziewczęta 
stroiły świerkową lub sosnową gałąz‐
kę w kolorowe wstążki, kwiaty z pa‐
pieru  i  bibuły,  wydmuszki  jaj  i  inne 
podobne  ozdoby.  Tak  powstały  gaik 
lub  maik,  lato,  nowe  latko,  lateczko 
zwiastowało  nadejście  upragnionej 
wiosny.  Dziewczęta  znów  chodziły 
od  chaty  do  chaty  śpiewając  i  wy‐
krzykując radośnie. 
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Wyjaśnienie liturgii Wielkiego Tygodnia
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Okres Wielkiego Tygodnia jest 
czasem ostatecznego przygotowa‐
nia na Święta Wielkanocy. W na‐
szych domach rodzinnych upływa 
on przeważnie na ostatnich przygo‐
towaniach do Świąt. To przygoto‐
wanie ma nie tylko wymiar 
materialny, związany ze sprząta‐
niem domu i przygotowywaniem 
świątecznych potraw, ale przede 
wszystkim wymiar duchowy. To 
czas wewnętrznego przygotowania 
na Uroczystość Zmartwychwstania 
Chrystusa, która jest centrum całe‐
go roku liturgicznego, przez modli‐
twę i często przypadające na ten 
właśnie okres rekolekcje wielko‐
postne.

Wielki Tydzień rozpoczyna się w 
Niedzielę  Męki  Pańskiej,  która  w 
polskiej  tradycji  ludowej  zwana  jest 
Niedzielą  Palmową.  Jednak  ten  Ty‐
dzień można potraktować jako wyjąt‐
kowy,  ponieważ  Niedzielę 
Zmartwychwstania można  także zali‐
czyć  do  niego,  choć  jest  pierwszym 
dniem okresu  wielkanocnego.  Taki 
układ Tygodnia przedstawia kard. Jo‐
seph  Ratzinger  w  książce  "Duch  li‐
turgii". Mówi tu o tygodniu, który ma
osiem dni, a rozpoczyna  i kończy się 
w niedzielę.

Okres bezpośrednio poprzedzają‐
cy Wielkanoc początkowo nazywany 
był  Triduum  Sacrum  i  obejmował 
Wielki  Piątek, Wielką  Sobotę  i  Nie‐
dzielę Zmartwychwstania. Taki układ 
można znaleźć pismach św. Augusty‐

na  i  św.  Ambrożego.  Ten  czas  był 
upamiętnieniem  męki,  śmierci  i 
zmartwychwstania  Jezusa  Chrystusa. 
Z  czasem  ten  okres  rozszerza  się  i 
rozpoczyna  się  w  Niedzielę  Męki 
Pańskiej. Te  dni  przepełnione  są mi‐
steriami  przedstawiającymi  ostatnie 
dni życia Jezusa, Jego mękę i śmierć, 
do  nich  zaliczały  się  dramaty  litur‐
giczne, zwane też kościelnymi (pozo‐
stały  częściowo  w  misteriach 
odgrywanych  w  kilku  miejscach  w 
Polsce,  miedzy  innymi  w  Kalwarii 
Zebrzydowskiej),  uroczyście  odczy‐
tywano  Ewangelię  opisującą  te  mo‐
menty  z  historii  zbawienia.  Na 
początku  drugiego  tysiąclecia  te  dni 
zaczęto  nazywać  Triduum  Paschale, 
które  obejmowało  Wielki  Czwartek, 
Piątek  i Sobotę. Ostatecznego ustale‐
nia  obchodów  Wielkiego  Tygodnia 
dokonała  Kongregacja  Rytów  in‐
strukcją z dnia 16  listopada 1955  ro‐
ku.

Należy  tu wspomnieć spór, który 
toczył  się  w  początkach  Kościoła,  a 
dotyczył  terminu  obchodzenia wspo‐
mnienia  zmartwychwstania  Jezusa. 
Kościół Wschodni  był  za  obchodze‐
niem  tego  Święta  zgodnie  żydowską 
tradycją  Paschy,  czternastego  dnia 
miesiąca  Nisan.  Natomiast  Kościół 
Zachodni był za datą  ruchomą, którą 
ustalono  na  pierwszą  niedzielę  po 
pierwszej  wiosennej  pełni  księżyca. 
Rozdźwięk  wynikający z  tego  sporu 
trwał  aż  do  Soboru Nicejskiego w 
325 roku.



Niedziela Męki Pańskiej

 W  polskiej  tradycji  funkcjonuje 
też  nazwa Niedziela  Palmowa,  która 
pochodzi  od  obrzędu  poświęcenia 
palm.

Cała  liturgia  rozpoczyna  się  od 
odczytania  Ewangelii  opisującej 
wjazd  Jezusa  do  Jerozolimy. 
Kolejnym  punktem  liturgii  jest 
obrzęd  poświęcenia  palm 
przyniesionych  przez  wiernych. 
Zwieńczeniem  liturgii  słowa jest 
uroczyste  odczytanie  lub 
odśpiewanie  słów  z  Ewangelii 
opisującej mękę i śmierć Chrystusa, z 
podziałem na role.

Wielki Czwartek

Wielki  Czwartek  jest  dniem 
upamiętniającym  ustanowienie  przez 
Jezusa Eucharystii w czasie Ostatniej 
Wieczerzy. Dla kapłanów  i kleryków 
ten dzień jest ważny dlatego, że Jezus 
ustanowił  również  sakrament 
kapłaństwa.  Tego  dnia  sprawuje  się 
dwie  Msze  święte,  jedną  przed 
południem  w  kościele  katedralnym, 
pod  przewodnictwem  biskupa 
ordynariusza  i  drugą  w  każdym 
kościele parafialnym.

Pierwsza  Msza  święta 
sprawowana  jest przez biskupa  i całe 
zgromadzenie  kapłanów  w  kościele 
katedralnym  przed  południem.  Jest 
ona  nazywana  też  Mszą  Krzyżma 
obrzęd  błogosławieństwa  olei 
świętych    oraz  odnawia  się 
przyrzeczenia  kapłańskie.  Ma  to 
miejsce  po  homilii.  Po  odnowieniu 
przyrzeczeń  biskup  dokonuje 

błogosławienia oleju  chorych  (oleum 
infirmorum),  oleju  katechumenów 
(oleum  catehumenorum)  i  krzyżma 
(oleum  sanctum),  używanego  przy 
chrzcie,  bierzmowaniu,  święceniach 
kapłańskich  i  biskupich  oraz 
dedykacji kościołów  i ołtarzy. Drugą 
Mszę świętą odprawia się wieczorem 
na upamiętnienie Ostatniej Wieczerzy 
Jezusa  z  Apostołami.  Po  homilii 
biskup  (jeśli  za  tym  przemawiają 
względu  duszpasterskie,  również 
proboszczowie  w  parafiach) 
dokonuje  symbolicznego  obmycia 
nóg  dwunastu  starcom,  na  pamiątkę 
obmycia  nóg  Apostołom  przez 
Chrystusa. Po modlitwie  po  komunii 
przenosi  się  Najświętszy  Sakrament 
do  kaplicy  adoracji,  gdzie  jest 
przechowywany  do  uroczystości 
wielkopiątkowych  i  na  potrzeby 
chorych.  Od  tego momentu 
rozpoczyna  się  adoracja,  która może 
trwać kilka godzin lub do następnego 
dnia.

Wielki Piątek

Wielki  Piątek  jest  dniem,  w 
którym  nie  odprawia  się  Mszy 
świętej.

Uroczystości  powinny  rozpocząć 
się  o  godzinie  15,  upamiętniając 
mękę  Jezusa  na  krzyżu.  Jednak  ze 
względów  duszpasterskich  można  je 
rozpocząć  później.  Obrzędy 
rozpoczynają  się  oddaniem  czci 
ołtarzowi  przez kapłana,  który  pada 
krzyżem (prostratio), a cały lud modli 
się w ciszy. Po dłuższej chwili kapłan 
i  lud  wstają.  Główny  celebrans  z 
miejsca  przewodniczenia  odmawia 
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modlitwę, po której następuje liturgia 
słowa  obejmująca  czytania:  z  księgi 
Izajasza  (52,  1353),  z  Listu  do 
Hebrajczyków (4, 1416; 5, 78) oraz 
uroczyście  odczytywaną  Mękę 
Chrystusa w  taki  sam  sposób,  jak w 
Niedzielę  Męki  Pańskiej  tym  razem 
jest  to  Ewangelia  wg  Jana  (18,  19. 
42).  Po  odczytaniu  Męki  następuje 
krótka  homilia,  po  której  celebrans 
odmawia  uroczystą  modlitwę 
powszechną  zawierającą  dziesięć 
wezwań: 1. Za Kościół Święty, 2. Za 
papieża,  3.  Za  wszystkie  stany 
Kościoła, 4. Za katechumenów, 5. O 
jedność chrześcijan, 6. Za  Żydów, 7. 
Za niewierzących w Chrystusa, 8. Za 
niewierzących  w  Boga,  9.  Za 
rządzących  państwami,  10.  Za 
strapionych  i  cierpiących.  Po  jej 
zakończeniu  następuje  najważniejszy 
moment  całych  uroczystości 
wielkopiątkowych    adoracja  krzyża. 
Celebrans  staje  przed  ołtarzem, 
odsłania  krzyż,  śpiewając:  Oto 
drzewo  Krzyża,  na  którym  zawisło 
Zbawienie  świata,  na  co  lud 
odpowiada: Pójdźmy z pokłonem. W 
tym  momencie  może  nastąpić 
adoracja  krzyża.  W  pierwszej 
kolejności  cześć  krzyżowi  oddaje 
kapłan,  duchowieństwo,  asysta  i 
wierni, jeśli nie jest zbyt duża liczba. 
Po  tym obrzędzie następuje komunia 
święta tak, jak w czasie Mszy świętej 
od modlitwy Ojcze nasz. Po komunii 
celebrans  dokonuje  wystawienia 
Najświętszego  Sakramentu  w 
monstrancji  przykrytej  białym 
przezroczystym  welonem.  Po 

okadzeniu, przenosi się Go do Grobu 
Pańskiego  lub  ustawia  na  tronie  w 
pobliżu ołtarza, gdzie odmawiana jest 
modlitwa  i  przez  dłuższy  czas 
następuje  adoracja  Najświętszego 
Sakramentu.  Jeśli nie ma procesji do 
Grobu,  celebrans  rozsyła  lud  po 
modlitwie.  Po  zakończeniu 
uroczystości,  podobnie  jak  w Wielki 
Czwartek,  adoruje  się  Najświętszy 
Sakrament.

Wielka Sobota

Wielka  Sobota  jest  dniem,  w 
którym  również  nie  sprawuje  się 
Mszy  świętej.  Przez  cały  dzień 
nawiedzamy Grób Pański, adorujemy 
Najświętszy Sakrament. Tego dnia w 
polskiej  tradycji  kapłani  na 
specjalnych  nabożeństwach 
błogosławią  pokarmy  na  stół 
wielkanocny,  chleb,  jaja,  wędlinę  i 
sól. Obrzędy liturgiczne rozpoczynają 
się wieczorem po  zachodzie  słońca  i 
dzielą  się  na  cztery  części:  liturgię 
światła,  liturgię  słowa,  liturgię 
chrzcielną i liturgię eucharystyczną.

W  czasie  liturgii  światła 
celebrans  i  asysta gromadzą  się przy 
ognisku,  od  którego  po 
błogosławieństwie  ognia  odpalany 
jest  paschał,  symbol  Chrystusa 
Zmartwychwstałego.  Na  paschale 
celebrans rzeźbi znak krzyża, litery A 
i  W  oraz  cyfry  roku,  wypowiadając 
słowa:  Chrystus  wczoraj  i  dziś, 
początek  i  koniec, A  i W,  do  Niego 
należy  czas  i  wieczność,  Jemu 
chwała  i  panowanie  przez  wszystkie 
wieki  wieków.  Amen.  Następnie  w 
wyrzeźbiony  krzyż  wbija  pięć 
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okrągłych  ziaren  kadzidła  i 
wypowiada  słowa:  Przez  Swoje 
święte  rany,  jaśniejące  chwałą, niech 
nas  strzeże  i  zachowuje  Chrystus 
Pan. Amen.  Następnie  diakon  wnosi 
światło,  symbol  Chrystusa 
zmartwychwstałego, do kościoła, trzy 
razy  zatrzymując  się  i  śpiewając 
słowa:  Światło  Chrystusa,  a  lud 
odpowiada: Bogu  niech  będą  dzięki. 
Po  drugim  śpiewie  asysta  rozdaje 
światło  wiernym,  a  po  trzecim 
zapalają  się  światła  w  kościele.  Po 
oddaniu  szacunku  ołtarzowi  diakon 
lub  celebrans  śpiewa  Orędzie 
wielkanocne  (Exultet).  Po  Orędziu 
następuje  liturgia  słowa,  składająca 
się  z  siedmiu  czytań  ze  Starego 
Testamentu  i  jednego  z  Nowego 
Testamentu  (Rz 6, 311). Po każdym 
czytaniu  i  psalmie  następuje 
modlitwa. Przed 8.  czytaniem  zapala 
się  świece  na  ołtarzu  i  celebrans 
intonuje  śpiew:  Chwała  na 
wysokości,  a  po  tym  odmawia 
kolektę.  Później  śpiew  Alleluja  i 
odczytanie  fragmentu  Ewangelii  o 
zmartwychwstaniu  Chrystusa.  Po 
homilii  następuje  liturgia  chrzcielna. 
Można  przeprowadzić  w  tym 
momencie  obrzęd  chrztu,  jeśli  są 
kandydaci.  Po  odnowieniu 
przyrzeczeń  chrzcielnych  celebrans 
dokonuje pokropienia ludu (aspersja). 
Po  tym  obrzędzie  rozpoczyna  się 
liturgia eucharystyczna.

Jeśli  bezpośrednio  po  Wigilii 
następuje  procesja  rezurekcyjna,  to 
po  wystawieniu  Najświętszego 
Sakramentu  w  grobie  Pańskim, 

odbywa  się  procesja  przy  śpiewie  : 
Wesoły  nam  dzień  dziś  nastał  lub 
Chrystus  zmarwychwstan  jest.  W 
procesji  na  początku  niesie  się 
figurkę Zmartwychwstałego  i  raz  lub 
trzy  razy  okrąża  się  kościół.  Po 
powrocie  odśpiewuje  się  hymn:  Te 
Deum.  Po  modlitwie  kapłan 
błogosławi  lud  i  dokonuje  repozycji 
Najświętszego  Sakramentu. Na 
koniec  wykonuje  się  antyfonę  do 
Najświętszej Maryi Panny.

Jeśli  procesja  odbywa  się  w 
Niedzielę  Zmartwychwstania  o 
świcie,  co  jest  częstsze  w  tradycji 
polskiej,  to  obrzędy  Wigilii  kończą 
się  wystawieniem  Najświętszego 
Sakramentu w Grobie Pańskim. Rano 
następuje  śpiew  ogłaszający 
zmartwychwstanie Chrystusa, po nim 
procesja  w  takiej  samej  formie  jak 
wieczorem,  hymn  Te  Deum, 
błogosławieństwo  i  repozycja. 
Celebrans  dokonuje  wprowadzenia 
wiernych  w  obchody 
Zmartwychwstania.  Po  czym  śpiewa 
się:  Chwała  na  wysokości.  Liturgia 
słowa  Dalej  do  końca  Msza  święta 
przebiega według stałego porządku.

Świąteczne spotkania mają za cel 
odradzanie  więzi  rodzinnych,  które 
coraz bardziej  się  rozlużniają.    Jezus 
Chrystus,  przychodząc  na  świat 
właśnie w  rodzinie  ludzkiej,  ukazuje 
nieprzemijającą wartość  rodziny  i  jej 
zadania w  kształtowaniu właściwych 
postaw  każdego  człowieka.  Jest  to 
wzór  rodziny  żyjącej  ofiarną 
miłością,  której  nic  nie  zastąpi. 
Rodzina  była,  jest  i  będzie  źródłem 
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dającym życie I wsparcie.
Święcenie pokarmów
Wielka  Sobota  to  dzień 

święcenia  pokarmów.  W  koszyczku 
znaleźć muszą się:

jajka
chleb
kiełbasa
cukrowy baranek

chrzan
sól i pieprz
masło
kawałeczek ciasta

Wielkanocny przysmak - mazurek

Przepyszny, kolorowy mazurek 
na Wielkanoc. Ciasto kruche 
przygotowane z gotowanymi 
żółtkami (przetartymi przez sito), 
dzięki temu jest bardzo delikatne. 
Mazurek udekorowany słodką 
masą kajmakową i mnóstwem 
bakalii. Świetne ciasto mazurek na 
wiosenne Święta Wielkanocne. 
Porcja na blaszkę z piekarnika. 

    CIASTO KRUCHE
30 dag mąki
20 dag masła
10 dag cukru pudru (1 szklanka)
3 żółtka ugotowane na twardo 
przetrzeć przez sitko
1 cukier waniliowy
     

    KAJMAK
1 puszka skondensowanego mleka
bakalie

Posiekać  dokładnie  wszystkie 
składniki    urzeć  w  makutrze. 
Wstawić  na  30  minut  do  lodówki. 
Potem  rozwałkować  na  1  cm.  Piec 
około 25 minut w temperaturze 180  
220 stopni C. 

Przepis na kajmak:

Skondensowane  mleko  słodzone 
gotować  pod  przykryciem  na małym 
ogniu,  kilka  razy  przewracając 
puszkę. Uwaga  nie nachylać się nad 
garnkiem.

Kajmak  rozprowadzić na cieście, 
posypać bakaliami.

 Smacznego!
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Ćwiczenia dla Seniorów

Okres świąteczny sprzyja sie‐
dzącemu trybowi życia. Ma to 
oczywiście niekrzystny wpływ na 
nasze zdrowie i kondycję kręgosłu‐
pa. Mozemy temu jednak zaradzić, 
wykonując kilka podstawowych 
ćwiczeń. Oto przykładowe.

Pozycja wyjściowa: Siądź prosto 
na krześle, bez podparcia. Stopy  leżą 
na podłodze. Skrzyżuj ręce na klatce.

Ruch  główny:  Skręć  tułów  w 
prawą  stronę.  Zacznij  od  głowy, 
przejdź do obręczy barkowej. Pamię‐
taj,  aby  biodra  były  nieruchomo. 
Wróć do pozycji  startowej  i powtórz 
na drugą stronę. ( po 10 razy na każ‐
dą stronę)

Ćwiczenia  na  siedząco.  Przykła‐
dem  niech  będzie  poniższe  ćwicze‐
nie,  które  pomaga  zachować 
odpowiedni  zakres  ruchu  w  stawie 
skokowym.

Pozycja wyjściowa: Siądź prosto 
na  krześle.  Plecy  dotykają  oparcia, 
stopy  stabilnie  trzymaj  na  podłodze. 
Złap dwiema rękami krawędzie krze‐
sła.

Ruch  główny:  Podnieś  nogę  i 
wyprostuj  ją  w  kolanie.  Gdy  odry‐
wasz  stopę  od  podłogi,  zegnij  palce 
stopy  w  kierunku  kolana.  Wróć  do 
pozycji wyjściowej i powtórz na dru‐
gą nogę.

Ćwiczenia dla Seniorów

Humor na święta

Idzie zajączek przez las i niesie pod 
pachą teczkę. Spotyka go wilk i pyta:
 Co tam niesiesz?
 Swoją pracę magisterską.
 Ha! A jaki temat?
 "Zając najgroźniejszym 
zwierzęciem w lesie"
 No! Ty chyba sobie kpisz!
 To chodź za krzaczek!
Wpadają za krzaczek, słychać 
straszliwy łomot, skowyt. Po chwili 
zza krzaczka wypada wilk z obłędem 
w oczach, sierść z niego prawie 
zdarta... Po chwili wychodzi zając, a 
za nim niedźwiedź. Misio poklepuje 
zająca po plecach i mówi:
 Widzisz zajączku! Nie jest ważny 
temat pracy magisterskiej, tylko 
promotor.

***

Przed świętami wielkanocnymi 
zajączek odwiedzając niedźwiedzia 
wręczył mu wielkanocną pisankę. 
Gdy misiek wziął ją w łapy, 
pisanka wybuchła i wybiła mu 
wszystkie zęby.
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i 
mówi:
 Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy 
nie widziałeś kinder
niespodzianki?

***
Przychodzi zając do jeża fryzjera i 
mówi:
 Poproszę na jeża.
Na to jeż odpowiada:
 No to wskakuj.
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