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Powitanie wiosny
21 marca powitaliśmy upragnioną i długo 
wyczekiwaną wiosnę. Na terapii zajęciowej 
panowie zrobili słomianą
Marzannę, którą zgodnie z
tradycją należy utopić i w
ten sposób żegna się zimę. 
Z przygotowaną kukłą
udaliśmy się nad zbiornik
wodny ,,Patyki” i tam ją
podpaliliśmy, a następnie
wrzuciliśmy do wody ze
słowami ,,Marzanno,
Marzanno ty zimowa
panno, w wodę cię
wrzucamy i wiosnę
witamy”. Następnie
udaliśmy się na spacer
brzegiem zalewu w poszukiwaniu oznak 
zbliżającej się wiosny. Na wodzie zobaczyliśmy
pływające łabędzie i dzikie kaczki. W pobliskim

lesie widzieliśmy oznaki działalności bobrów, 
pościnane drzewa. Mijaliśmy również grupki 

dzieci i młodzieży, które 
w tym dniu urządziły 
sobie tzw. ,,dzień 
wagarowicza”. Pogoda 
wszystkim dopisywała, 
było słonecznie i ciepło. 
Podziwialiśmy również 
nowe oblicze zalewu, 
powstałe ścieżki 
rowerowe i spacerowe, 
urządzony plac zabaw dla 
dzieci oraz wydzielone 
miejsce na ognisko z 
ławeczkami. Po udanym 
spacerze w poszukiwaniu 

wiosny z zadowoleniem wróciliśmy do domu. 
Mieszkaniec DPS:

S. Jędrzejewski

Wiosna
O jak wesołe nastały czasy,
W śliczną się barwę przybrały lasy
Słońce się coraz wyżej pomyka,
Ledwo śnieg widać, lecz i ten znika.
Słodki szum czynią, gdy wiatr powiewa
Papużym liściem ozdobne drzewa;
Gdziekolwiek pójdziesz, wiosenne dzwonki
Kwilą piskliwym głosem skowronki.
                                           Adam Naruszewicz

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia,
radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego
słońca oraz wszelkiej pomyślności w życiu. Wesołego Alleluja!!!
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Bal Karnawałowy w Łochyńsku

26 stycznia
zostaliśmy

zaproszeni przez mieszkanki
i personel DPS w Łochyńsku 
na Bal Karnawałowy. Po
serdecznym powitaniu przez
panią dyrektor, panie
przedstawiły krótki program
artystyczny, po czym odbyła
się wesoła zabawa z
konkursami. Nam najbardziej
podobał się konkurs taneczny

i piosenki śpiewane przez 
pana Tomasza z Łochyńska.
Za udział w konkursach 
otrzymaliśmy kolorowe 
kalendarze i słodycze. 
Zabawa była przednia, a po 
pysznym obiedzie 
zadowoleni wróciliśmy do 
domu.

Mieszkańcy DPS:
H. Dąbek

W. Gasiński

Bal karnawałowy w Naszym Domu
16 lutego odbył się w Naszym Domu bal 
karnawałowy, który w tym
roku zbiegł się z tłustym
czwartkiem. Zaprosiliśmy
również na tę uroczystość
gości z ŚDS  Drzewociny.
Wcześniej udekorowaliśmy
stołówkę balonami 
i serpentynami. Goście
specjalnie na ten bal
przygotowali fantazyjne
maski karnawałowe. Po
obfitym i smacznym
obiedzie zorganizowany
został ,, Mikrofon dla
wszystkich”, a następnie odbyły się konkursy 

przy muzyce. Jak tradycji przystało zostaliśmy 
poczęstowani pysznymi
pączkami, które 
usmażyły nasze 
kuchareczki. Bawiliśmy
się wesoło przy 
muzyce, ale najwięcej 
śmiechu było podczas 
konkursu taniec z 
balonikami. Na koniec 
wspólnie pożegnaliśmy 
gości.

Mieszkańcy DPS:
S. Jędrzejewski
M. Adamusiak

Zima w Zabłotach
W tym roku zima pokazała swoje prawdziwe oblicze. Miesiąc luty zgodnie z przysłowiem ,,Idzie
luty  odziej  buty”  zasypał  nas  śniegiem  i  przymroził.  W  ruch  poszły  łopaty  i  nowy  sprzęt
zmechanizowany.
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Korowód przebierańców
21 lutego przeszliśmy korowodem 
przebierańców przez wsie
Karczmy i Zabłoty. Jak co
roku byliśmy mile
przyjmowani przez
mieszkańców
i obdarowywani słodkimi
podarunkami. Wszystkim za
ciepłe przyjęcie
dziękowaliśmy
i śpiewaliśmy dla nich
wesołe przyśpiewki.
Zrobiliśmy również
pamiątkowe zdjęcia.              
Po południu wszyscy

spotkaliśmy się na słodkim poczęstunku i 
wspólnej zabawie 
tanecznej.

Mieszkańcy DPS:
A. Mielczarek
M. Adamusiak

 

Konkurs plastyczny 
W  lutym  nasi  podopieczni  przygotowywali  prace
plastyczne  o  tematyce  wędkarskiej.  Zainteresowanie
konkursem  w  tym  roku  było  duże.  9  mieszkańców
wykonało  prace różnymi  technikami:  pastelami,  farbami
plakatowymi,  ołówkiem,  flamastrami  oraz  w  technice
collage.  Konkurs  został  przygotowany  z  okazji  ,,Dnia
Wędkarza”,  a  Koło  Wędkarskie  z  Zelowa,  z  którym
współpracujemy,  obchodzić  będzie  w  tym  roku  62
rocznicę utworzenia.

Spotkanie z wędkarzami
19 marca

odbyło się na terapii zajęciowej
spotkanie z przedstawicielami
PZW Koło nr 37 z Zelowa.
Został rozstrzygnięty kolejny
konkurs plastyczny o tematyce
wędkarskiej. I miejsce w tym
roku zajął Jacek Mielczarek, II
miejsce Andrzej Hernik, a III
Krzysztof Weder. Uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy i
nagrody rzeczowe,

 natomiast trzy pierwsze 
miejsca puchary. Podczas 
spotkania goście 
odpowiadali na pytania 
mieszkańców, zachęcali 
do brania udziału w 
kolejnych konkursach 
oraz spotkaniach 
integracyjnych nad 
zbiornikiem wodnym 
,,Patyki”.
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Wielkanocne tradycje
30 marca  Nasz Dom odwiedziła  młodzież  z  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  z  Bełchatowa.
Przedstawiła program o tradycjach wielkanocnych obchodzonych w różnych krajach. Po występie
mieszkańcy zostali poczęstowani przez młodzież słodkimi, czekoladowymi jajeczkami.

Wielkanoc  jest  najstarszym  świętem  chrześcijańskim,  a  od
siedemnastu wieków obchodzonym w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni księżyca. Mieści się w przedziale czasowym pomiędzy
22 marca i 25 kwietnia, ale nie ma stałej daty, dlatego określane jest jako święto ruchome. Jak w
większości świąt, tak i w tym, przeplatają się wątki i symbole różnych epok i kultur - pogańskie,
antyczne i chrześcijańskie. Widać to już w samej nazwie świąt, różnej w różnych kulturach: Wielka
Noc, Wielki Dzień, Zmartwychwstanie, Pascha, Ostern lub Easter. Dlaczego Wielka Noc? Nazwę
tego  święta,  najbardziej  typową  dla  ludów  słowiańskich,  przyjęliśmy  od  Czechów  wraz  z
chrześcijaństwem,  a  nawiązuje  ona  do  cudu  zmartwychwstania,  który  nastąpił  nocą.  Zapisy  w
Nowym Testamencie świadczą, że gdy Maria Magdalena przybyła do grobu Jezusa, świat jeszcze
pogrążony był w ciemnościach, a kamień zasłaniający wejście do grobu już był odsunięty. Można
by też domniemywać, że użyto przenośni, porównując życie Chrystusa do światła oświecającego
ludzkość, a śmierć do nocy, która je zgasiła. Święto znane jest też jako Pascha, od hebrajskiego
Pesach, wiosennego Święta Przaśników upamiętniającego wyjście Żydów z Egiptu, obchodzonego
w pełnię księżyca, w czasie którego na ofiarę przeznaczano jednoroczne baranki. Jako Hebrajczyk,
obchodził to święto Chrystus, na nie wraz z uczniami przybył do Jerozolimy i święto Pesach stało
się tłem męki,  śmierci  i  zmartwychwstania Jezusa.  Święta  Wielkanocne przejmując tak wiele z
dawnych wierzeń i zwyczajów nie bez podstaw nazywane są świętami wiosennymi. Zmieniło się

jednak ich znaczenie. Wiosenne święta od zawsze kojarzyły
się  z  nowym  życiem  i  przesiąknięte  kultem  płodności  w
obrządkach zawierały jego elementy. Wyrażały radość życia
doczesnego,  jego  żywiołowość  i  biologiczny  wymiar.
Wielkanoc  tradycjom  świąt  wiosennych,  obecnym  w
kulturach  wszystkich  ludów  rolniczych,  nadała  nowy,
ascetyczny wymiar,  kierując w stronę duchową, przejmując
część  obrzędów ze  świąt  zmarłych,  wplatając  w  nie  wątki
chrześcijańskie  i  wzbogacając  nowymi  zwyczajami,
kształtowanymi  przez  kolejne  wieki.  Święto  poprzedzane
wydłużającym się okresem wyrzeczeń, rozciągnięte w czasie,
przesycone  zadumą  nad  wartością  życia  i  jego  celem,

przybrało formę pokutną, jakby ludzka radość stanowiła zagrożenie dla dobra i życia wiecznego.
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Dziś obyczaje złagodniały, ale warto pamiętać, że Wielkanoc to święto radości. 

KRZYŻÓWKA
1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11

12

13

14 15

16 17 18 19 20

21

22 23

5

Poziomo:

1. mniejsze od oceanu

4. pisak do tablicy

7. wielka ciężarówka

8. potocznie o niepowodzeniu, klęsce

10. łaciate zwierzę na łące

13. ruda amatorka orzechów

16. konik dla dziecka

19. gospodarz z Podhala

21. wielki worek

22. nadwaga, otyłość

23. kwitnie tylko raz w życiu



Litery umieszczone w polach z kropkami, czytane
poziomo, utworzą rozwiązanie, które wraz z rozwiązaną
krzyżówką prosimy dostarczyć na terapię zajęciową.
W drodze losowania wyłonimy zwycięzcę.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z gazetki nr 17
otrzymuje p. Edward Kowal. Po odbiór nagrody
zapraszamy na terapię. GRATULUJEMY!
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Pionowo:

1.w niej jedzenie dla psa

2.pachnący kwiat z kolcami

3.największy wulkan w Europie

4. stawiany nogami podczas chodu

5. wspólna waluta naszego kontynentu

6. tatarskie lasso

9. pod tylną częścią szyi

11. zdrobniale o rurze

12. numer uruchamiający komórkę

14. statek z żołnierzami

15. mazidło do butów

17. uderzenie, raz

18. czarny napój dorosłych

19. wysokie wzniesienie

20. pierwsze danie obiadowe


