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Jesień
Jesień  to w przyrodzie jedna z czterech  pór
roku  na  terenie  Polski.  Charakteryzuje  się
umiarkowanymi  temperaturami  powietrza
wahającymi  się pomiędzy 15 a 5 °C i dużymi
w   skali roku opadami atmosferycznymi . W
świecie  roślin  i  zwierząt   jest  to  okres
gromadzenia zapasów przed zimą.    
Za  jesień  klimatyczną  przyjmuje  się  okres
roku  (następujący    po  lecie),  w  którym
temperatury  powietrza  wahają  się  pomiędzy
15  a  5  °C.  Po  jesieni  następuje  zima,
pomiędzy  tymi  okresami  znajduje  się
klimatyczny etap przejściowy - przedzimie. 
Jesień  astronomiczna  rozpoczyna  się  w
momencie  równonocy  jesiennej  i  trwa  do

momentu  przesilenia  zimowego,  w  przybliżeniu  okres  pomiędzy  23
września a 22 grudnia . Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia
jest krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa,
a  nocy  przybywa.  Człowiek  wykorzystuje  jesień  aby  podobnie  jak
zwierzęta  przygotować się  do zimy.  Na przełomie lata  i  jesieni  część
zwierząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycznych.
Największa  różnorodność  grzybów  występuje  jesienią.  To  okres
grzybobrania  i  groźnych  zatruć  pokarmowych  muchomorem
sromotnikowym.
 Babie  lato  – unosząca się  w powietrzu  w pogodne dni  jesienne nić

przędna niektórych pająków. Potocznie również okres, w którym to zjawisko występuje. W Polsce jest to
zwykle druga połowa września.Nici przędne, nazywane babim latem, wytwarzane są zwykle przez młode
pająki obu płci, z gatunków o niewielkich rozmiarach. Na tych cienkich, długich nitkach pająki, które je
uprzędły, biernie rozprzestrzeniają się na większe odległości .
 Dożynki, Święto Plonów,  – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za
ukończenie  żniw  i  prac  polowych.  Święto  słowiańskie,  przypadające  w  okresie
równonocy  jesiennej  (23  września).  Współcześnie  obchodzone  zwykle  w  jedną  z
niedziel września po zakończeniu żniw. 
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 Od  XVI wieku dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano
je dla żniwiarzy w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. 
Tradycyjnie  dożynki  obchodzone  były  w  pierwszy  dzień  jesieni.  Święto
poświęcone było tegorocznym zbiorom zbóż w czasie którego dziękowano bogom
za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Dożynkom towarzyszyły
różne  praktyki  i  zwyczaje.  Obchody  rozpoczynały  się  wiciem  wieńca,  z
pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców,
kwiatów i  kolorowych  wstążek.  Nazywany bywał  "plonem"  bo też  i  uosabiał

wszystkie  zebrane  plony  oraz  urodzaj.  Niosła  go  na  głowie  lub  wyciągniętych  rękach  żniwiarka  z
orszakiem odświętnie  ubranych  żniwiarzy.  Wieniec  niesiono  do poświęcenia  do  świątyni,  a  następnie
udawano się do dworu lub do domu gospodarza . Wieniec dożynkowy przechowywany do kolejnego roku,
do nowego siewu. Wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym. 
 Obecnie uroczystości dożynkowe mają  religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji
zakończenia zbiorów. Podziękowania za plony składane są zwykle Bogu i  Matce Bożej.  Ceremoniom
dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi, którzy wręczają bochen chleba upieczonego
z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek. . Następnie składane są symboliczne dary
z najnowszych plonów, przetwory mięsne, owoce.  Zwyczajem stały się pielgrzymki chłopskie do miejsc
kultu religijnego, w tym do sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. 

                               Piknik Integracyjny w  Drzewocinach 

„Jak dobrze mieć sąsiada” nakarmi zabawi ,DPS w Zabłotach
zastał  zaproszony na  Piknik  Integracyjny w  Drzewocinach.
Przedstawiciele  naszego domu 04.07.2012r  pojechali na tą
imprezę w dobrych nastrojach, bo u naszych sąsiadów zawsze
jest  świetna zabawa.... i było tak jak myśleliśmy.
Przywitały  nas  uśmiechnięte  i  serdeczne  twarze.
Odpowiedzieliśmy  tym  samym,  a  potem  jak  zwykle  u
sąsiadów   „czym chata  bogata”  wspaniałe  jedzenie,  „tańce
hulanki swawola”. Jak przystało na rok olimpijski nie obyło
się bez zmagań sportowych.

Wśród  zaproszonych  gości  byli
przedstawiciele  wielu  placówek  o
podobnym charakterze  do naszego domu
w  Zabłotach.  Obecni  byli  również
przedstawiciele  władz  samorządowych
gminy Drużbice z panią wójt na czele oraz
wiele  innych  osób  zaprzyjaźnionych  z
DPS  w  Drzewocinach.  Całą  imprezę
umilał  nam  zespół  muzyczny  SEXTET.
Śpiewaliśmy,  bawiliśmy  się  tańczyliśmy,
rozmawialiśmy....  aż tu nagle trzeba było
wyjeżdżać,  trochę było przykro,  ale miłe

wspomnienia z odwiedzin w Drzewocinach na długo poprawią nam humory. 
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Ta konkurencja też nam odpowiada

Przetańczyć z Tobą całą noc...



Jamborek 18.07. 2012

Czy to piątek ,czy to wtorek my idziemy
na Jamborek. 
To  już  coroczna  tradycja  ,  że  latem
odwiedzamy  urokliwie  położoną
gospodę,  której  specjalnością  są
smażone  ryby.  Jedni  na  nogach
spacerkiem przez las , inni samochodem,
nie  ważne  jak  ,  ważne  że   wszyscy
dotarli  do  celu.  Wśród  stawów  i
rozlewisk  rzeki  Pilsi  jedliśmy smażone
pstrągi  i  piliśmy  gorącą  herbatę.  Po
smacznej przekąsce poszliśmy na spacer
nad  rzeką  i  stawami,  podziwialiśmy

piękną  przyrodę.  Stare  drzewa,
niektóre obalone leżały w wodzie
wśród trzcin wodnych , pływające
nenufary  i  wspaniała  pogoda,
wszystko  to  razem   tworzyło
atmosferę rezerwatu przyrody. Jak
to miło mieć blisko tak wspaniałe
miejsce. 

21 lipca 2012r

VIII Integracyjne Zawody
Wędkarskie „Patyki 2012”

Nareszcie!!!  Długo  oczekiwane  przez
niektórych  mieszkańców  naszego  domu
Integracyjne  Zawody  Wędkarskie  na
Patykach. Wędkarze z Zelowskiego Koła
Wędkarskiego już od 8 lat organizują nam
tę imprezę. I oby jak najdłużej!
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                      Na pieczonego pstrąga apetyt jest zawsze

        Długi spacer to zawsze przyjemność.



W zawodach brali udział zarówno mieszkańcy jak i
pracownicy naszego domu z rodzinami. Każdy chciał
złowić   co  najmniej  rekina  ,  a  skończyło  się  jak
zwykle na kilku płotkach. Z powodzeniem ubiliśmy
dużą  ilość  komarów i  odpieraliśmy wściekłe  ataki
pszczół. Zwycięstwo okupiliśmy dużą ilością bąbli i
ukąszeń.  Opłaciło  się,  ciasto  zjedliśmy  sami.  Bo
ciasto,  które  pieką  nasze  panie  kucharki  jest
najlepsze  na  świecie  i  nikomu  go  nie  oddamy!!!
Zawody  miały  tradycyjny  przebieg:  zarzucaliśmy,
nęciliśmy, nadziewaliśmy robaki na hak i nic. Honor
uratował pan Karol, złowił aż trzy płotki. Wszyscy
go  podziwiali  i  zazdrościli,  zdecydowanie  wygrał
zawody, gratulujemy! 
Pogoda  była  wspaniała,  kilka  godzin  na  świeżym
powietrzu skutkowało dobrym apetytem wszystkich
uczestników. Oprócz wychwalanego już ciasta, głód
można  było  zaspokoić  wspaniałym bigosem.  Finał
imprezy  to  wręczenie  nagród  i  dyplomów
uczestnictwa.  Gorąco  dziękujemy  panom  z
Zelowskiego Koła Wędkarskiego za zorganizowanie
tego  spotkania,  pomoc  w  wędkowaniu,  uśmiech  i
dobre serce.     
 To był udany dzień.
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             Poczekam trochę, może urośnie?

          Szukanie robaków na przynętę to podstawa dobrego połowu.



                                                                       Zaczęły się grzyby

Koniec  lata  i  początek  jesieni  to
czas na grzybobranie. Chętnych na
spacery po lesie zawsze jest wielu,
a jeśli można przy okazji znaleźć
kilka  prawdziwków czy kozaków
to częste wypady do lasu staja się
w  naszym  życiu  niemalże
obowiązkowe.  Należy  wiedzieć  ,
że długie spacery po okolicznych
lasach  to  świetny  lek  na  nasze
płuca . Ruch i zdrowe powietrze to
sposób na dobrą kondycje fizyczna
i psychiczna. Naszym grzybowym
spacerowiczom  życzymy
wytrwałości  i  cierpliwości  w
leśnych wycieczkach.  

 Śpiewające Łochyńsko
Reprezentacja solistów z naszego domu w
Zabłotach  brała  udział  w  VII
Międzypowiatowym  Konkursie  Piosenki
Domów  Pomocy  Społecznej.  Impreza
została zorganizowana w dniu 10.08.2012
przez  DPS  w  Łochyńsku  oraz
Stowarzyszenie  Folkloru  Miejskiego
AGRAFA  przy  finansowym  wsparciu
Samorządu  Województwa  Łódzkiego.
Na  konkurs  przybyło  wielu  artystów  z
dps-ów  województwa  łódzkiego.  Wśród
zaproszonych  gości  byli  przedstawiciele
samorządów  i  sponsorzy.  W  tym  roku
tradycyjnie  pogoda  nam  dopisuje,  tak
było  i  tym  razem.  Piękny  słoneczny
dzień,  profesjonalna  scena  i  wspaniała
publika miały duży wpływ na sukces tego
artystycznego wydarzenia.  
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Mój pierwszy grzyb w tym roku!!!

            Pan Bogdan na estradzie czuje się jak ryba w wodzie



Repertuar uczestników konkursu był różnorodny od disco polo poprzez piosenki ludowe , utwory rockowe,
aż  do  utworów  operetkowych.  Przedstawiliśmy  również  nasze  prace  plastyczne.  Wesoła  atmosfera,
zabawa, tańce i żarty panowały w każdym miejscu . Na terenie ośrodka rośnie wiele drzew owocowych,

więc  nasi  panowie
ochoczo    zajadali  się
jabłkami  prosto   z
drzewka,  oczywiście
oprócz  owoców  było
wiele  innych
smakołyków    ze
wspaniałym obiadem na
czele.  Przed  wyjazdem
do  domu  wszyscy
dostali miłe pamiątki za
uczestnictwo  w
festiwalu.  Z  nowym
repertuarem czekamy na
kolejny konkurs.

                                        

Soliści z DPS Zabłoty, patrząc od lewej:Bogdan Habiera, Marek Adamusiak,                                                
Andrzej Hernik, Wiesław Gasiński, Maciej
Wcisłowski.

Kolarskie Zabłoty

Letnia aura pozwala na rowerowe wycieczki.
Wybieramy  się  gdy  tylko  jest  okazja  na
rowerowe  wypady  na  Jamborek,  lotnisko

wojskowe  w  Łasku,  czy  zwyczajnie
jeździmy do okolicznych miejscowości.

6

                                 Cykliści na start

  Ruch na świeżym powietrzu i trochę wysiłku- to lubimy.



W czasie rowerowych wycieczek bywa różnie.
Pan  Karol  zawsze  wyrywa  do  przodu  ,  ktoś
inny powolutku z tyłu peletonu ma wszystkich
na  oku.  Bywają  też   rowerowe  kraksy.  Na
przystankach  chodzimy  po  lesie,  szukamy
grzybów, robimy zdjęcia, czasami jemy jabłka
prosto z drzew. Za każdym razem jest inaczej,
ale zawsze wesoło.

                                                                                 

                                                                                 

Dzień pieczonego ziemniaka
Razem  z  naszymi  przyjaciółmi  z
Drzewocin  bawiliśmy  się  na
zorganizowanym  przez  DPS
Zabłoty spotkaniu,  które od dawna
nazywamy  Dniem  Pieczonego
Ziemniaka. Stałym elementem tego
wydarzenia jest pieczenie  czego się
da nad ogniem , a reszta to żywioł.
Robimy wszystko  co  sprawia  nam
przyjemność.  Hitem  kulinarnym
były  spalone  kiełbaski   spadające
nam z  patyków prosto  w  ognisko.

Jedzenie tego specjału to usmolone buzie,
czarne i zgrzytające piaskiem zęby. Panie
kucharki  jak  zwykle  zadbały  o  nasze
podniebienia,   i  znów  o  parę  kilo
jesteśmy  ładniejsi.  Były  śpiewy,  tańce,
konkursy  –  w  około  gwarno  i  wesoło.
Nasi  rehabilitanci  przygotowali  nam
konkursy  sprawnościowe,  nieco
rywalizacji  jeszcze  bardziej  urozmaiciło
nam ten dzień. Pogoda jak to zwykle w
tym roku była wspaniała. Jedyne co nam
się  nie  udało  to  czas,  który  tak  szybko
nam upłynął .Miłe chwile szybko biegną,
tak i  to spotkanie dobiegło końca i   z żalem pożegnaliśmy się z gośćmi.  To miłe,  gdy takie imprezy
przeplatają naszą codzienność. 
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       Nasi goście z Drzewocin

Zdarzają się awarie, ale jak widać to dla nas pestka.

Hokeiści są, kije do hokeja są , bramki są ,kibice są, tylko z 
tym lodowiskiem coś nie tak 



Na spotkaniu z rodzinami było rodzinnie

Tyle  miłości,  uprzejmości  i
zadowolenia  ,  każdy  o  coś  pyta
słychać odpowiedzi, gwar i krzątanina -
to  może  być  tylko  spotkanie  z
rodzinami.  Zaczęło  się  oficjalnym
powitaniem  i  krótkim  programem
artystycznym. Nasz zespół muzyczny
gorącymi  melodiami  w
meksykańskich  rytmach  wprowadził
nas  w  dobre  nastroje.  Nasze  mamy,
ojcowie  ,bracia  ,siostry  ciocie  ,
wujkowie  ,dzieci....   wszyscy  byli
ciekawi  życia w Zabłotach, oglądali
nasze  pokoje,  sale  rehabilitacyjne  i
terapeutyczne.  Wspominaliśmy  ,
planowaliśmy   jak  to   zwykle  na
rodzinnych przyjęciach -  i tak  miało
być. Ten dzień jest dla nas i naszych

najbliższych  długo  oczekiwanym
świętem.  Wszyscy  pracownicy   na
czele  z  panią  dyrektor  byli
niezwykle  zaangażowani  w
organizację  i  sukces  tej  imprezy.
Liczne  wpisy  do  kroniki  naszego
domu dają nam wszystkim ogromna
satysfakcje  z  tego  co  robimy  w
naszym  domu.  Za  rok
zaprezentujemy się jeszcze lepiej.    
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          Pani Dyrektor w otoczeniu meksykańskich amigos 

                  ...prawy do lewego, lewy do prawego...



Każdy ma talent

Rano budzę  się,  jem śniadanie,
oglądam  telewizor,  pije  kawę
kładę się do łóżka , wstaje     na
obiad,  potem  drzemka
poobiednia   znowu  telewizor
kolacja  ,  telewizor  i  spać  do
następnego  ranka.  Taka
codzienność nie tylko jest nudna
i smutna, ale szkodliwa. Stwarza
wrażenie  bezsilności.  Wiele
osób  z  naszego  domu  w
podobny  sposób  spędza  czas.
Łatwo  to  zmienić  ,  wystarczy
korzystać  z  możliwości  jakie
stwarza  nasz  ośrodek.  Zajęcia  rehabilitacji  i  terapii  ruchowej  odbywają  się  codziennie  w  dobrze
wyposażonej i przestronnej sali.  Tam rehabilitanci pomogą nam w doborze i organizacji ćwiczeń czy gier
sprawnościowych sprawiających nam przyjemność i poprawiające zdrowie oraz kondycje fizyczna. Inną
możliwością  spędzenia  czasu  jest  aktywność  na  terapii  zajęciowej.  Możemy  tam  rozwijać  swoje
zainteresowania   lub  odkrywać  nowe  pasje.   Śpiewamy  ,  malujemy,  organizujemy  przedstawienia,
wykonujemy  różne  inne  ciekawe  prace.  We  wszystkie  te  miejsca  można  przyjść  i  włączyć  się  do
zorganizowanych  zajęć.  Jeśli  ktoś  ma  nowe  pomysły  to   chętnie  je  poznamy i  w  miarę  możliwości
pomożemy w  ich  realizacji.  Najważniejsze  jest  nawiązywanie  podczas  tych  zajęć  nowych  przyjaźni,
ucieczka od samotności. Wyjdź z pokoju i przyjdź do nas.  
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          Pan Darek przy pracy, malowanie i rysowanie to jego pasje.

       Pani Ula i Pani Gienia  zdobią nasz dom pięknymi kwiatami.



KRZYŻÓWKA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

       1. Czerwone korale na gałęziach trzyma,

Każdy z nas  wie, że to...

2.  Rosną na dębie w małych czapeczkach,

zje je wiewiórka zamiast orzeszka.

3.  Z brązową skórką, w skorupce schowane,

zrobisz z nich ludzika – to...

4.  Kiedyś na drzewach rosły zielone,

teraz na ziemi leżą kolorowe.

5.  Gdy w dzień szary pada z nieba,

parasola nam potrzeba.

6.  Jak ten miesiąc się nazywa,

w którym szkoła się zaczyna?

  KĄCIK JESIENNEGO HUMORU
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Litery umieszczone w kolorowych 
polach, czytane pionowo, utworzą 
rozwiązanie, które wraz z rozwiązaną 
krzyżówką prosimy dostarczyć na 
terapię zajęciową.
W drodze losowania wyłonimy 
zwycięzcę.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówek z 
gazetki nr 19 otrzymuje p. Urszula 
Nowak i p. Henryk Dąbek.
Po odbiór nagród zapraszamy na 
terapię.

         GRATULUJEMY!!!

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, jesień przyszła!
- Niech wejdzie!
….............................................................................
......
Jesień, zimno, mokro, wieje wiatr. Turysta w 
czasie deszczu zachodzi do bacówki. Baca 
gościnnie częstuje go herbatą. Turysta zauważył, 
że do kubka leci mu woda.  

– Baco dach wam przecieka
– Wim
– To dlaczego go nie naprawiacie?
– Ni mogę, przecie deszcz pado.
– To dlaczego nie naprawicie kiedy nie 

pada?
– A bo wtedy nie cieknie.  

                          Jesienne odloty


