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Za nami maj. Wisna, mimo że dość deszczowa, wybuchła w pełni. Drzewa 
się zazieleniły, zakwitły kasztany, bzy, konwalie a wcześniej tulipany i powoli 
zbliżamy się do lata. Miejmy nadzieję, że czerwiec przyniesie nam więcej słońca 
i ciepłych dni, które będziemy mogli spędzić w naszym pięknym ogrodzie. A 
ogród nasz - dzięki Wam jest coraz ładniejszy, bardziej kolorowy i zachęcajaco 
zaprasza do relaksu - szczególnie z naszą gazetką w dłoni.  A mamy o czym pi‐
sać, bo w naszym Domu zaszły zmiany. W placówce na Lotnisku uruchomiono 
radio, u nas zaś zadebiutowała telewizja.

Informujemy też, że zgodnie z Waszą wolą Dom 4 czerwca (piątek) bę‐
dzie zamknięty.

Miłej lektury.

Uroczystość Bożego Ciała jest 
uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi 
Chrystusa. Pomysłodawczynią tej 
Uroczystości jest ŚW. JULIANNA 
Z CORNILLION (1193-1258).

Była ona przełożoną sióstr augu‐

stianek w Mont Cornillion koło Lie‐
ge. W 1245 roku św. Julianna doznała 
objawień, w których Chrystus zapra‐
gnął aby ustanowiono dzień, w któ‐
rym cały Kościół obchodziłby 
Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Zaży‐
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czył sobie także aby był to czwartek 
po Uroczystości Trójcy Przenajświęt‐
szej. Dlaczego Czwartek? Otóż dlate‐
go iż to właśnie podczas ostatniej 
wieczerzy w wieczerniku, która od‐
była się jak wszyscy dobrze wiemy w 
Wielki Czwartek Chrystus ustanowił 
sakrament Eucharystii, ofiarując 
swoje mistyczne Ciało i Krew.

PIERWSZA PROCESJA EUCHA‐
RYSTYCZNA

Biskup Liege Robert po dokład‐
niejszym zbadaniu objawień św. Ju‐
lianny postanowił spełnić życzenie 
Jezusa. W 1246 roku odbyła się 
pierwsza procesja Teoforyczna (Eu‐
charystyczna). Jednakże w tym sa‐
mym roku umiera biskup Robert, a 
wyższe duchowieństwo i teolodzy 
Liege potępili ten typ okazywania 
Chrystusowi czci i niemal nie oskar‐
żyli Julianny o herezje oraz przenieśli 
ją karnie na inną placówkę na pro‐
wincji. Jednak na skutek interwencji 
archidiakona katedry w Liegne, Jaku‐
ba który przedstawił sprawę kardyna‐
łowi Hugo, z powrotem zatwierdzono 
ten zwyczaj. Ten sam archidiakon, 
Jakub leodyjski,w 1251 roku popro‐
wadził po raz drugi uroczystą proce‐
sję ulicami Liegne. Co ciekawsze, 
archidiakon ten został za niedługo 
papieżem i przyjął imię Urbana IV. 
On też zatwierdził i wprowadził do 
Rzymu to święto, po cudzue Eucha‐
rystycznym w Bolsenie (Włochy).

CUD EUCHARYSTYCZNY

W 1263 pielgrzymujący do Rzy‐
mu ksiądz Piotr z Pragi zatrzymał się 

w Bolsenie. W czasie odprawiania 
Mszy św. Hostia w jego rękach za‐
częła krwawić. Natychmiast pokazał 
to przebywającemu w Orvieto papie‐
żowi Urbanowi IV, który wziął kor‐
porał, umieścił go w relikwiarzu w 
katedrze w Orvieto i ogłosił, iż miał 
miejsce cud eucharystyczny. Cud ten 
wpłynał na ogłoszenie w 1264 nowe‐
go święta: Święta Ciała i Krwi Pań‐
skiej ("Bożego Ciała"). Urbana IV 
korzystając z obecności św. Tomasza 
z Akwinu na dworze papieskim pole‐
cił mu opracowanie tekstów liturgicz‐
nych na tą uroczystość. Stąd się też 
wzięła pieśń, którą znamy do dzisiaj: 
"Przed tak Wielkim Sakramentem...".

BOŻE CIAŁO NA ZIEMIACH 
POLSKICH

W Polsce z procesją Bożego Cia‐
ła spotykamy się już w XIV wieku w 
Płocku i Wrocławiu. W wieku XVI 
do Polski przychodzi zwyczaj który 
notabene przybył z Niemiec, a chodzi 
dokładniej o tradycję czterech ołtarzy 
przy których są czytane cztery ewan‐
gelie. Od dawna jest znany też zwy‐
czaj, że do kościoła na czas Oktawy 
Bożego Ciała przynoszono wianki z 
ziół i ziemię z pól. Po zakończonej 
oktawie brano ziemię i kładziono na 
polach prosząc Boga o dobre plony a 
wianki wieszano na ścianach do‐
mostw. Wianki te miały ciekawe za‐
stosowanie. Otóż gdy zmarł jakiś 
domownik wianki te kładziono mu 
pod głowę. Zmielone także zioła z 
tychże wianków podawano z wodą 
chorym zwierzętom aby przywrócić 
je do zdrowia.
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WIELKI DAR

Jak widać Uroczystość Bożego 
Ciała i Krwi Chrystusa ma dużo szer‐
szą tradycję niż nam się może zda‐
wać. Jest to jedno z najważniejszych 
świąt w Kościele. Jest to podzięko‐
wanie Jezusowi za dar Eucharystii, za 
to że dał nam się cały! Kochajmy Eu‐

charystię tak jak ŚW. TARSYCJUSZ 
*, który nie zawahał się oddać życia 
za Chrystusa obecnego w Najświęt‐
szym Sakramencie. Dlatego prośmy 
właśnie podczas tej Uroczystości, Pa‐
na Jezusa o dobrych i gorliwych ka‐
płanów, polecając Mu całe 
Duszpasterstwo Kościola.

Ciasto z galaretką

Najlepszy przepis na pyszne 
ciasto z galaretką, bitą śmietaną i 
galaretką z truskawkami. To pięk‐
ne ciasto jest kwintesencją sezonu 
na truskawki. Biszkopt jest bardzo 
delikatny i puszysty

Czas przygotowania: 1 godzina
Czas chłodzenia: 3 godziny
Liczba porcji: blaszka 20/30 cm

Składniki na biszkopt

4 średnie jajka
1/4 szklanki drobnego cukru - 70 g
3/4 szklanki mąki pszennej tortowej - 
120 g
łyżeczka proszku do pieczenia
4 łyżki oleju roślinnego

Składniki na masę śmietanową
200 g śmietanki 36% - 200 ml
2 łyżki cukru
2 łyżki żelatyny - nie czubate
1/4 szklanki wrzątu

Składniki na galaretkę z truskaw‐
kami

2 galaretki truskawkowe
800 ml wrzątku
500 g truskawek

Galaretka z truskawkami

Galaretkę należy przygotować i 
odstawić do przestudzenia od razu po 
wyjęciu ciasta z pieca.Obie galaretki 
wsyp do dużej, szklanej miski. Zalej 
je wrzątkiem - 800 ml i mieszaj do 
całkowitego rozpuszczenia żelatyny. 
Odstaw do przestudzenia. Galaretka 
powinna zacząć gęstnieć. Może mieć 
nawet konsystencję kisielu. 

Masa śmietanowa

Już w trakcie pieczenia ciasta 
przygotuj żelatynę pod masę śmieta‐
nową. Żelatynę rozpuść z 1/4 szklan‐
ki wrzątku. Możesz ją też przez 
chwilę podgrzewać na małej mocy 
palnika, mieszając aż do rozpuszcze‐
nia. Pamiętaj jednak, że płyn nie mo‐
że się zagotować. Dobrze schłodzoną 
śmietankę ubij na sztywno z dodat‐
kiem 2 łyżek cukru. Śmietankę ubijaj 
do momentu całkowitego rozpusz‐
czenia się cukru. Cienką strużką wlej 
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wystudzoną żelatynę. Zamieszaj ca‐
łość delikatnie.

Biszkopt ponownie umieść w 
formie i zapnij boki (jeśli takowe po‐
siada). Biszkopt ma być odwrócony 
na drugą stronę, czyli spodem do gó‐
ry. Spód po pieczeniu jest bowiem 
idealnie równy. Dół ciasta wyrówna 
się pod jego ciężarem. Wyłóż masę 
śmietanową i wygładź powierzchnię. 
Formę wstaw do lodówki na 30 mi‐

nut.
Po tym czasie na sztywną już 

masę śmietanową wyłóż umyte, od‐
szypułkowane i pokrojone w kawałki 
truskawki. Całość zalej gęstą galaret‐
ką. Ciasto wstaw do lodówki do cał‐
kowitego stężenia galaretki. Powinny 
wysterczać już nie więcej niż 2 go‐
dziny. 

Smacznego

 Proste techniki relaksacji dla każdego 

Każdego dnia dopadają nas 
czynniki wywołujące stres oraz ne‐
gatywne emocje. Na swój sposób 
radzimy sobie z nimi i idziemy da‐
lej. Nasze ciało jednak tego nie za‐
pomina. Kumuluje, przechowuje i 
bez skutecznej pomocy nie jest w 
stanie się wszystkiego pozbyć. 

Ponieważ stresu nie da się całko‐
wicie wyeliminować, warto nauczyć 
się z nim żyć, umiejętnie go poskra‐
miać i znajdować dla niego ujście. 
Aktywnie oraz umiejętnie, bo relak‐
sacja to proces aktywny, w który 
choć trochę trzeba się zaangażować. 
Przedstawione poniżej techniki czasu 
czy silnej woli wymagają stosunko‐
wo najmniej, dodatkowo całkiem 
szybko przynoszą pierwsze efekty.

Wybierzmy więc takie techniki, 
które wydają nam się najprzyjemniej‐
sze, najbliższe naszej naturze, potrze‐
bom i sposobom reagowania na stres. 
I ćwiczmy je codziennie przez parę 

minut, dzięki regularnej praktyce ła‐
twiej będzie nam określone techniki 
zaaplikować w sytuacjach streso‐
wych.

Oddychanie

Nauka właściwego oddychania to 
pierwszy i najprostszy sposób na re‐
laks. Oddech ma ogromną relaksacyj‐
ną moc. Ale oddech oddechowi 
nierówny. Na co dzień wdychamy i 
wydychamy powietrze przez usta, w 
sposób szybki oraz płytki – nie do‐
starczamy przez to wystarczającej 
dawki tlenu do organizmu, a im wię‐
cej tlenu w komórkach, tym więcej w 
nas witalności, siły i spokoju.

Powinniśmy oddychać przez 
nos – w ten sposób pogłębiamy od‐
dech. Dodatkowo do samego proce‐
su warto zaangażować przeponę. 
Dla mężczyzn to naturalna techni‐
ka, ale kobiety używają głównie 
klatki piersiowej, która spłyca od‐
dech i jest przyczyną permanentne‐
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go niedotlenienia.
 Możemy też w wolnej chwili po 

prostu usiąść na krześle, wyprosto‐
wać się, jedną rękę położyć na klatce 
piersiowej (poczujemy, jak nieznacz‐
nie unosi się przy wdechu nosem), 
drugą na brzuchu (uniesie się pod‐
czas wydechu) i ćwiczyć głębokie 
wdychanie oraz wydychanie powie‐
trza

Kolorowanie i rysowanie

To świetna aktywność nie tylko 
dla dzieci. Okazuje się, że ta prosta – 
dzięki swojej kojącej powtarzalności 
– czynność, jaką jest kolorowanie, 
wypiera negatywne emocje i obniża 
aktywność umiejscowionego w na‐
szym mózgu układu limbicznego. Co 
sprawia, że czujemy się spokojniejsi, 
bardziej zrelaksowani oraz wycisze‐
ni.

Marsz

Ruch ma zbawienny wpływ na 
nasze samopoczucie, odprężenie psy‐
chiczne i fizyczne. Wspomniani 
wcześniej przodkowie właśnie za je‐
go pomocą rozładowywali wszelkie 
napięcia.

Czytanie

Już 6 minut czytania dziennie 
potrafi zmniejszyć poziom stresu o 
ponad połowę! Tak wynika z badań 
przeprowadzonych w 2009 roku 
przez naukowców z Uniwersytetu w 
Sussex na grupie wolontariuszy. U 
badanych zaobserwowano uspokojo‐
ne tętno i zmniejszenie napięcia w 
mięśniach. Nieważne, jaką książkę 

wybierzemy – jeśli fabuła nas wcią‐
gnie, mózg poczuje się ukojony oraz 
zrelaksowany.

Skanowanie

Technika skanowania wymaga od 
nas skupienia i polega na skoncentro‐
waniu się kolejno na każdej części 
ciała. Najlepiej wykonać ją na leżąco, 
z zamkniętymi oczami i miarowo od‐
dychając. Skupiając się kolejno na 
palcach u nóg, kostkach, łydkach, ko‐
lanach itd., starajmy się je równocze‐
śnie relaksować, rozluźniać oraz 
pozytywnie o nich myśleć. Każdej 
części ciała poświęćmy przynajmniej 
minutę.

Wizualizacja

Metoda wizualizacji angażuje do 
pracy wyobraźnię. Mówiąc najpro‐
ściej, wywołujemy w naszej głowie 
pozytywne, kojące obrazy – ocean, 
las, plaża, ulubione okolice lub 
miejsca, do których chcemy się wy‐
brać. To tylko przykłady, sami wie‐
my najlepiej, co nas relaksuje.

Wizualizację zacznijmy od wy‐
godnego ułożenia się w cichym, 
ustronnym miejscu oraz wyrównania 
oddechu. Następnie wyobraźmy so‐
bie naszą spokojną przestrzeń i prze‐
nieśmy się do niej wszystkimi 
zmysłami – rozglądajmy się, wy‐
ostrzmy słuch i usłyszmy wszelkie 
dźwięki, a także przypomnijmy so‐
bie, jak pachniało wtedy powietrze. 
Taką  „wycieczkę” organizujmy bez 
pośpiechu – podziwiajmy to miejsce, 
chłońmy je, spacerujmy po nim.
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Domowe wieści

Telewizja w DDP

Miło nam poinformować, że uru‐
chomiliśmy internetową telewizję. 
Audycje będą emitowane raz w mie‐
siącu. Zachęcamy też Was - drodzy 
Seniorzy - do współtworzenia nasze‐
go programu, czekamy na nowych 
redaktorów i aktorów.  Przypomina‐
my też o trwającym konkursie na na‐
zwę stacji. Weźmiemy pod uwagę 
każdy - nawet najbardziej szalony - 
pomysł.

Dzień Matki

26 maja to dzień szczególny dla 
wielu - również dla naszych Pensjo‐
nariuszy.  Dzisiaj bowiem celebrowa‐
liśmy święto wszystkich mam. Nasi 
Seniorzy  przy odświętnie przybra‐
nym stole, uraczeni słodkim poczę‐
stunkiem wspominali zarówno swoje 
macierzyństwo jak i  swoje mamy.

Nie obyło się oczywiście bez hu‐
morystycznych konkursów na Super‐
mamę. Kandydatki musiały wykazać 
się umiejętnością przewinięcia nie‐
mowlaka, znajomością tekstów koły‐
sanek, kreskówek dla dzieci, czyli 
tym, co każda mama. Wszystkie na‐
sze panie (i panowie) wywiązali się z 
zadań koncertowo.

Artystyczne desery

W piękne słoneczne poniedział‐
kowe popołudnie (24 maja) pensjo‐
nariusze  DDP  Lotnisko  Gościli w 

swoim ogrodzie z zachowaniem wa‐
runków bezpieczeństwa sanitarnego 
młodzież z Liceum Sztuk Plastycz‐
nych. Młodzież pod kierunkiem opie‐
kuna p. dr. Iwony Ligmann w ramach 
projektu Fundacji p. Starrków zade‐
monstrowała artystyczną prezentacje 
przygotowywania deserów owoco‐
wych

Były owocowe palmy, kraby, je‐
że. Desery artystycznie wykonane 
były bardzo smaczne i spotkały się z 
podziwem i zachwytem.

Gratulacje dla Pana Lucjana

W dniu 08.05 w Grudziądzu od‐
były się miejskie obchody kolejnej 
rocznicy zakończenia II wojny świa‐
towej. 

Obchody były skromniejszej ze 
względu na obostrzenia związane z 
pandemią. 

Jednym z ważnych punktów ob‐
chodów było uhonorowanie naszego 
pensjonariusza Pana Lucjana Bory‐
siewicza Porucznikowską Buławą 
Marszałkowską. 

Pan Lucjan jest kombatantem II 
wojny światowej byłym żołnierzem 
frontowym. Obecnie, choć w sędzi‐
wym wieku cały czas angażuje się w 
kształtowanie świadomości patrio‐
tycznej i demokratycznej. Jest żywą 
częścią historii naszej ojczyzny. Je‐
steśmy dumni, że wśród naszych pen‐
sjonariuszy mamy takie osoby jak p. 

...................................................................................................
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Lucjan. 
W tym pięknym dniu, choć desz‐

czowym towarzyszyliśmy p.Lucjano‐

wi i skromną wiązanka kwiatów 
złożyliśmy należne uszanowanie na 
jego ręce.

Wieści z Grudziądza

 Uczcili Dzień Weterana 

Dzień Weterana to święto 
wszystkich żołnierzy i funkcjonariu‐
szy służb mundurowych oraz osób 
cywilnych, którzy wypełniali swoje 
obowiązki służbowe za granicą Pol‐
ski. Święto przypada 29 maja i ob‐
chodzone jest w naszym kraju od 
2012 roku.

Z tej okazji sekretarz miasta An‐
drzej Cherek, pełnomocnik prezyden‐
ta Grudziądza ds. koordynacji 
uroczystości patriotycznych Łukasz 
Piasecki oraz przedstawiciele Stowa‐
rzyszenia Kombatantów Misji Poko‐
jowych ONZ Koła nr 22 w 
Grudziądzu z Leszkiem Kaznowskim 
na czele złożyli kwiaty pod pomni‐
kiem Żołnierza Polskiego na Rynku 
Głównym.

Rachmistrzowie spisowi telefonują 
do mieszkańców 

Przypominamy, że nadal trwa 
Narodowy Spis Powszechny Ludno‐
ści i Mieszkań 2021. Obecnie do 
mieszkańców naszego kraju dzwonią 
rachmistrzowie spisowi.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią 
z dwóch numerów:  22 828 88 88 
oraz 22 279 99 99.

Każdy z nas powinien wiedzieć, 
że rachmistrz spisowy ma nadany 
oficjalny identyfikator, wydany przez 
Wojewódzkie Biuro Spisowe, zawie‐
rający imię i nazwisko, numer, godło, 
informację o przetwarzaniu danych 
osobowych.

Tożsamość rachmistrza można 
sprawdzić na infolinii spisowej pod 
numerem 22 279 99 99 i również 
poprzez aplikację dostępną na stro‐
nie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ 
oraz w Grudziądzkim Gminny Biu‐
rze Spisowym pod numerem +48 
693 721 077.

Z uwagi na panującą obecnie 
pandemię koronawirusa, na mocy de‐
cyzji Generalnego Komisarza Spiso‐
wego, aż do odwołania 
rachmistrzowie nie będą realizować 
wywiadów bezpośrednich (a zatem 
odwiedzać respondentów w domach). 
Osoby, które pukają do drzwi i poda‐
ją się za rachmistrzów, mogą okazać 
się oszustami. Takie przypadki należy 
zgłaszać na policję.

WAŻNE! Osoby, które nie do‐
pełniły obowiązku spisowego do 
momentu, w którym skontaktował 
się z nimi rachmistrz spisowy, mu‐
szą odpowiedzieć na pytania rach‐



8

mistrza. Nie mogą odmówić rach‐
mistrzowi odpowiedzi tłumacząc 
się tym, że spiszą się później z wy‐
korzystaniem aplikacji czy Infoli‐
nii.

Pamiętajmy, że za odmowę 
udzielenia odpowiedzi bądź podanie 
danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym grozi kara.

Rachmistrz nie zapyta nikogo z 
nas o zarobki, oszczędności, cenne 
przedmioty w domu, numer konta, 
PIN do karty, czy dane logowania 
do bankowości internetowej. 
Takich pytań w formularzu 
spisowym nie ma!

 Linią R do Rudnika 

W dniach 03-06.06.2021 r. oraz 
w weekendy 12-13.06.2021 r. i 19-
20.06.2021 r. uruchomiona zostanie 
autobusowa linia sezonowa R. W 
okresie od 26.06.2021 r. do 
19.09.2021 r. autobus tej linii 
kursować będzie codziennie.

Odjazdy w ramach linii 
sezonowej będą realizowane:

- na trasie: Al. 23 Stycznia, 
Focha, Hallera, Bora 
Komorowskiego, Pruszyńskiego, 
Bydgoska, Kalinkowa, Korczaka, 
Konstytucji 3 Maja, Południowa, 
Rudnik/Plaża MORiW, Rudnik/Plaża 
Delfin w godzinach: 10:00, 11:00, 
12:20, 13:20, 14:30, 15:30, 16:50, 
17:50, 19:30;

- na trasie: Rudnik/Plaża Delfin, 
Rudnik/Plaża MORiW, Południowa, 
Konstytucji 3 Maja, Korczaka, 
Kalinkowa, Bydgoska, 
Pruszyńskiego, Bora 
Komorowskiego, Hallera, Focha, Al. 
23 Stycznia w godzinach: 10:30, 
11:30, 12:50, 13:50, 15:00, 16:00, 
17:20, 18:15, 20:15.

Od 26.06.2021 r. do 19.09.2021 
r. autobus linii R kursować będzie 
codziennie, zgodnie z 
przedstawionym wyżej planem.

Wasza propozycja nazwy telewizji

Nazwa telewizji:

............................................................................................................

............................................................................................................

Imię i nazwsko:

............................................................................................................


