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 Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,

niech pokój, miłość i szczęście
otoczy dzisiaj Was wszystkich .

Niech blask żywej choinki  
rozświetla

drogę na cały rok!
BOŻE NARODZENIE
Wigilia  to  najpiękniejszy,  zaczarowany  wieczór  w  roku.  Magiczne  chwile  przepełnione  niezwykłymi 
przeżyciami.  Największe,  cudowne święto rodzinne,  które w przeszłości  i  obecnie budzi  w nas emocje,  i 
mobilizuje do niecodziennej aktywności. To czas poprzedzony 
wielkimi  przygotowaniami:  porządki,   zakupy.  Wszystkich 
ogarnia wtedy troska o świąteczne akcesoria, o choinkę, stroiki, 
opłatki i prezenty,  kartki świąteczne. Przed świętami piszemy 
życzenia  i  wraz  z  opłatkiem  wysyłamy  do  krewnych  oraz 
przyjaciół.  Wszystko to jest  znakiem szczególnej  pamięci,   a 
także  trwałości i siły polskiej tradycji. Polacy świętują wigilie 
jak mogą najuroczyściej  w każdych warunkach i czasach : w 
dostatku i biedzie w radości, i smutku, w czasach pokoju i złych 
momentach  naszej  historii,  podczas  zaborów,  wojen  na 
zesłaniach  w wiezieniach.  Bywały więc wigilie  wesołe pełne 
szczęścia i samotne,   nieudane, smutne wręcz tragiczne.  Ale 
obchodzimy je zawsze. Święto to w Polsce ma swoje zwyczaje 
i obrzędy. Przypada ono w porze zimowego przesilenia słońca. 
Wydarzenie  to  jest  przede  wszystkim  uroczystością 
chrześcijańską,  a  zachowane  w  niej  inne  często  archaiczne 
elementy związane zostały z tradycja,  i  liturgia  kościelną.  W 
Polsce  wigilia  to  24  grudnia  dzień  poprzedzający  Boże 
Narodzenie,  w Kościele  oznacza  czuwanie  i  oczekiwanie  na 
święto  Narodzenia  Pańskiego.  Wigilię  polska,  cechuje  pełne 
emocji oczekiwanie na wielkie, cudowne wydarzenie: na święto Narodzenia Bożego i uroczystą wieczerzą 
połączoną z otrzymywaniem prezentów. 
Wierzono, że w  Wigilię o północy kwiaty na chwile rozkwitają pod śniegiem, zakwita czarodziejski kwiat 
paproci,  woda w studniach i strumieniach nabiera leczniczych właściwości  zamienia się w miód,  wino a 
nawet płynne  złoto.                                                                                                                                                 
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Z radości  drżą  i  podskakują  kamienie,  ziemia  ukazuje  swoje skarby, 
zwierzęta  mówią  ludzkim  językiem  mogą  nawet  przepowiedzieć 
przyszłość  -  nie  zawsze  pomyślną.  Uważano  też,  że  dusze  zmarłych 
przebywają  w  tym  czasie  ze  swymi  bliskimi.  W Wigilię  nie  należy 
wszczynać  kłótni,  wyrządzać  sobie  przykrości,  a  przeciwnie,  trzeba 
przebaczać,  mieć  dla  każdego  dobre  słowo  i  uśmiech.,  nie  można 
niczego pożyczać sąsiadom, aby dostatek i dobra nie opuszczały domu. 
Zwyczajem  są  drobne  kradzieże,  potem  oddaje  się  skradzione 
przedmioty,  ich  sprawcy  mogą  liczyć  na  szczęście  i  powodzenie  w 
transakcjach handlowych. W ten dzień należy wcześnie wstać i umyć się 
w zimnej wodzie, gwarantuje to zdrowie i zapał do pracy. Ważny jest 
świąteczny wystrój mieszkania, zdobienie słomą, snopami zbóż sypanie 
na obrus ziarna mają zapewnić urodzaj. We wszystkich domach króluje 
pięknie  ubrana  choinka,  zdobiona  w   gwiazdy,  bombki,  wisiorki, 
łańcuchy światełka, pierniki, owoce, słodycze i właściwie we wszystko 
co zdobi. Najważniejszym elementem tego dnia jest wieczerza wigilijna 
rozpoczynająca się zwyczajem łamania opłatka. Podaje się  przeróżne 
potrawy postne.  Po  wieczerzy  wróżymy  i  rozdajemy sobie  prezenty. 
Przez cały świąteczny czas towarzyszy nam śpiewanie kolęd. Wieczór 
wigilijny  kończy  się  o  północy  uroczystą  msza  świętą  nazywaną 
pasterką,  podczas  której  śpiewamy  kolędy   i  głośno  biją  dzwony 
zwiastujące narodziny Dzieciątka Jezus.

Wigilia Bożego Narodzenia zajmuje w naszym życiu miejsce niezwykle, pełne pozytywnych emocji, czaruje 
nas swoja wyjątkowością- wszyscy czekamy na te chwile.  

Odwiedził nas Mikołaj

Zgodnie  z  tradycją  6  grudnia 
przyjechał  do  nas  w  odwiedziny 
Mikołaj. 
Każdy  z  mieszkańców  uśmiechem 
witał  się  z  wyjątkowym  gościem. 
Wszyscy mówili jacy to oni grzeczni , 
uczynni,  a  naiwny  święty  wierzył  i 
częstował słodyczami. Tylko jeden pan 
przyznał  się  do  kilku  psot.   Mikołaj 
wysłuchał,  pochwalił  za  szczerość  i 
mimo  złego  zachowania  dał  słodki 
prezent....i  kilka  kijów na plecy -  tak 
dla zdrowia. 
Teraz tylko patrzeć jak spadnie śnieg i 
zaczną się święta.     
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Mieszkańcy zadowoleni - ze słodkich prezentów ?, czy z  
wyrozumiałości Mikołaja, lanie dostał tylko jeden niegrzeczny.



Świąteczne porządki nie ominęły naszego domu. 

Niedługo  święta  Bożego  Narodzenia,  w 
związku  z  tym  nastał  czas  świątecznych 
porządków.  Wkoło  wzmożona  krzątanina. 
Wszyscy  pracownicy  starają  się,  aby  ten 
wyjątkowy  czas  każdy  z  nas  spędził  w 
wigilijnej  atmosferze.  Wielu  mieszkańców 
aktywnie  włączyło  się do niektórych prac. 
Wszystkie  korytarze,  sale  telewizyjne  i 
stołówka  zostały  ozdobione  pięknymi 
papierowymi  gwiazdami,  które  wykonała 
pani  Ula.  Panowie  z  zapałem pomagali  w 
dekorowaniu  pomieszczeń  i  ubieraniu 
choinek. Wspólny wysiłek opłacił się, nasz 
dom  jest  pięknie  udekorowany.  Bombki, 
świecące  lampki  i  stroiki  tworzą  miły 
świąteczny klimat. Wszystkie te starania na 
pewno  się  opłacą  i  Boże  Narodzenie 
spędzimy   miło  w  serdeczności  oraz 
przyjaźni.     

                                                                                                               

W nadmorskim kurorcie
Od 22 września  do  5  października  tego roku część  naszych  mieszkańców 
przebywała  w  Sarbinowie.  Miejscowość  ta  jest  położona  na  wybrzeżu 
bałtyckim niedaleko Kołobrzegu.                                                             

Ośrodek, w którym przebywali 
nasi  panowie  z  opiekunami, 
znajdował  się  kilkaset  metrów 
od  plaży.  Niewątpliwie 
olbrzymią atrakcją  były częste 
spacery  brzegiem  morza.  Z 
relacji naszych panów wiemy , 
że  czas  mieli  wypełniony 
różnymi  atrakcjami.  Taneczne 
wieczorki , ogniska i wycieczki 
do ciekawych miejsc wypełniły 
szybko uciekające chwile.   

3

Taka praca to rozrywka i przyjemność.



A oto jak wspomina pobyt nasz mieszkaniec pan Stefan Jędrzejewski (fragmenty  relacji):
„Wyjechaliśmy  22 września w sobotę, a z powrotem przyjechaliśmy  5 września 2012 roku. Sarbinowo to 
śliczne  miejsce  do  spędzania  wolnego  czasu,  położone  w  województwie    zachodniopomorskim.  Tą 
miejscowość znam od dziecka,  tam  zacząłem chodzić do szkoły w miejscowości Kępino.  Jest  to piękna 
okolica z widokiem na morze. Byliśmy w Kołobrzegu. Płynęliśmy po wzburzonym Bałtyku statkiem o nazwie 
Wiking. Bujało bardzo fajnie, aż zaczął padać drobny deszcz, który  zmoczył nasze twarze. Często zbieraliśmy 
muszelki i szukaliśmy bursztynów.
Bardzo  mi  się  podobało  towarzystwo  z  Krakowa. 
Podobała  mi  się  organizacja  pracy   i  otaczające  nas 
opalone twarze.  Wkoło było bardzo czysto , dużo zieleni, 
dobrze  i  ładnie  przycięte  krzewy   bzu,   wspaniała 
przyroda.  Odwiedziliśmy  Kościół  w  Sarbinowie  pod 
wezwaniem  Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny. 
Braliśmy  udział  w  grach  towarzyskich,   wieczorku 
zapoznawczym. Będę długo pamiętał turnus rekreacyjny w 
Sarbinowie.”

Z  tej  relacji  widać,  że  wyjazdowa  impreza  była  udana 
Wszyscy  się  z  tego  cieszymy  i  dziękujemy  wszystkim 
osobom  ,  które  zorganizowały  ten  wyjazd   oraz  tym, 
którzy  pomagali  nam   w  spakowaniu  i  opiekowali  się 
nami na miejscu.

Turniej Gier Stolikowych - Zabłoty 
2012rok

W październiku przez dwa 
dni  w  naszym  domu 
panowały  gry  stolikowe. 
W  corocznym  turnieju 
brały  udział  22  osoby. 
Wszyscy  chcieli  wygrać, 
przez  co  pojedynki  były 
zacięte,  a  ich  wyniki 
czasami  zaskakiwały. 
Najważniejsze  jest  to,  że 
świetnie  się  bawiliśmy,  a 
przegrani  z  uśmiechem 
przyjmowali porażkę.   

                               

                                                                 W Zabłotach zapanowały klimaty rodem z Las Vegas  
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A oto triumfatorzy Turnieju Gier Stolikowych. Mistrzem gry w „Chińczyka” zastał pan Jacek 
Mielczarek, w grę „Warcaby” pani Urszula Nowak, a w karty „Tysiąca” najlepszy był pan 
Edward Kowal.                                                                                                   

Cieszymy się i serdecznie gratulujemy !!!

Z  radością  informujemy,  że  nasz  mieszkaniec  pan 
Kamil  Kalbarczyk  otrzymał  wyróżnienie  na  VI 
Festiwalu Filmów „Nakręceni”, który zorganizowało 
Bełchatowskie  Miejskie  Centrum  Kultury.  Do 
konkursu  zakwalifikowało  się  18  prac.  Pierwsze 
miejsce zajął film „Spermbank” w reżyserii Ireneusza 
Janiona. Jury przyznało  cztery wyróżnienia, a jedno z 
nich  otrzymał   pan  Kamil  za  obraz  filmowy 
zatytułowany „ Dziki Maczo”. Należy nadmienić, że  
nasz młody twórca jest reżyserem , montażystą i sam 
napisał  scenariusz.  W  postaci  tam  występujące 
wcielili  się  ,  oprócz  pana  Kamila  odtwórcy  roli 
tytułowej,  Maciej  Wcisłowski,  Piotr  Kaszewski, 
Krzysztof Weder, Karol Stańczyk, Bartłomiej Kwec, 
Jacek Kur.
Autorem rekwizytów  i  strojów jest  pan  Kamil,  nie 
tylko je projektował ale i własnoręcznie wykonywał.
Wszyscy  jesteśmy  pozytywnie  zaskoczeni  tym 
niecodziennym wydarzeniem i podziwiamy ogromny 
zapał, pracowitość, i autentyczną,  gorącą pasję jaka 
wykazał się nasz początkujący filmowiec.
Jeszcze  raz  serdecznie  gratulujemy  i  życzymy 
dalszych sukcesów. 
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Kamil Kalbarczyk prezentuje nagrodę



Dzień Zdrowia Psychicznego

W  dniu  10.10.2012r.  w  bełchatowskim  szpitalu  na  oddziale  psychiatrycznym  odbyły  się  obchody  Dnia 
Zdrowia  Psychicznego.  Spotkanie  uroczyście  otworzył  pan  doktor  Ireneusz  Kaczorowski.  Następnie 
wysłuchaliśmy kilku odczytów dotyczących problemu  depresji,  skali   zjawiska, leczenia tego stanu, oraz 
możliwości uzyskania pomocy.
W drugiej części imprezy wystąpiły zaproszone zespoły z przygotowanymi krótkimi przedstawieniami.  

                                    Słynny duet  Carreras i Pavarotti....brawo, brawo bravissimo!!!!

Nasza grupa artystyczna zaprezentowała nowy spektakl pod tytułem „Pod Piracką Banderą”. Żywiołowy 
występ pełen humoru i pirackich piosenek niezwykle przypadł do gustu wszystkim zgromadzonym na 
obchodach..
Oprócz występów na scenie, pokazaliśmy na specjalnie przygotowanej wystawie nasze prace, wykonane w 
pracowni  terapeutycznej.  Obrazy,  sztuczne  kwiaty,  naczynia  i  figurki  z  Zabłot  wzbudzały  duże 
zainteresowanie i podziw. Bez kompleksów możemy prezentować nasza, różnorodną działalność na każdej 
imprezie.  Niewątpliwie  to,  że 
nasze wysiłki spotykają się z tak 
przychylną  oceną  dodaje  nam 
skrzydeł do realizacji  kolejnych 
pomysłów.     
         

 Po wystawie w Bełchatowie,....  
Warszawska Zachęta i Paryski  
Luwr. 
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Dzień Chłopaka 
Jak miło nam wszystkim było gdy nadszedł dzień chłopaka. Niby zwykłe letnie przedpołudnie, a tu nagle 
szuranie stołów i krzeseł na stołówce, ciasto,  kawa. Panie nie zapomniały o panach i zorganizowały spotkanie 
z  okazji  święta  chłopaka.  Po raz pierwszy nasi mieszkańcy oraz personel obejrzeli  nowe  przedstawienie 
przygotowane  przez  naszą  grupę  artystyczną  zatytułowane  „Pod  piracką  banderą”.  Występ  podobał  się 
wszystkim i mimo niezwykle wiarygodnego wyglądu morskich zbójów nikt nie uciekł.

                                                   Twarze piratów wydawały się nam znajome.

Z wizytą w Gabinecie Fizjoterapii

Zdrowie  jest  najważniejsze.  Nasi 
fizjoterapeuci  o  tym  pamiętają  i 
dlatego  dbają  o  nasze  zdrowie  nie 
tylko  na  siłowni,  ale  również  w 
gabinecie  fizjoterapii.  Dzięki  ich 
pracy, wielu naszych podopiecznych 
poprawia  swój  stan  zdrowia, 
dolegliwości  stają  się  mniej 
uciążliwe  lub  całkowicie  znikają. 
Fachowa pomoc w postaci zabiegów 
fizykoterapeutycznych  i  ćwiczeń 
usprawniających  jest  dostępna  „na 
wyciągniecie ręki”.
Korzystajmy  z  możliwości  jakie 
mamy stworzone tu na miejscu .
Pani  Danusia  i  pan  Krzysztof  to 
panaceum na wszelkie bóle.
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 Jeden ze stałych bywalców p.Pawlak podczas zabiegu światłolecznictwa .



Przegląd Twórczości - Bełchatów 2012
Delegacja naszego domu  reprezentowała nas na corocznym już XIII Przeglądzie Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych, który odbył się 1 października tego roku w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. 

  

Popisy taneczne , przedstawienia teatralne , występy wokalne oraz prace plastyczne były przedmiotem 
przeglądu. Nasz dom z Zabłot godnie się zaprezentował.
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      Prezentacja naszego nowego przedstawienia „ Pod piracka banderą”

         Plastyczne prace naszych podopiecznych na wystawie w czasie przeglądu 



Warsztaty Artystyczne 
       w Rąbieniu

Potrzeba  było  dużo  fantazji  i  umiejętności,  aby 
pokazać  się  z  dobrej  strony  podczas  warsztatów 
artystycznych „Barwy Jesieni – Ekologia w Sztuce”. 
Pojechaliśmy na te warsztaty 8 listopada 2012 roku, 
nie  wiedzieliśmy  jakie  zadania  dostaniemy  do 
wykonania  i  dlatego  byliśmy nieco  zaniepokojeni. 
Daliśmy sobie świetnie radę,  nasze prace spotkały 
się z uznaniem, zadowoleni wyjechaliśmy 
z Rąbienia.

   

Odwiedziny w Łodzi
Po dwuletniej przerwie znów braliśmy udział w już 
XV Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, który odbył się 7 października 2012r. 
Przyjechało wiele zespołów z całej Polski, a nawet z zagranicy. Gospodarze byli bardzo mili starali się przyjąć 
nas jak najlepiej umieli i to się czuło. Wszyscy byli serdeczni i uśmiechnięci. Nasz piętnastominutowy występ 
bardzo się podobał. Piraci z  Zabłot dokonali arbitrażu w sercach widowni. Świetny dzień , chcemy więcej.
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To jest artystyczny obraz ekologi  według naszych  
mieszkańców  

  Nasz kapitan dzielnie prowadzi nas przez wzburzone sceny polskiej  
estrady



16.XI - Turniej tenisa stołowego
W listopadzie na terenie naszego domu odbył się coroczny turniej tenisa stołowego. Przez cały dzień słychać 
było stukot piłeczki tenisowej i odgłosy emocji jakie dochodziły z sali siłowni, gdzie odbywał się turniej. 
Panowie  i  panie  dzielnie  machali  rakietkami  przez  wiele  godzin.  Przebieg  zawodów  był  niezwykle 
emocjonujący.  Wszyscy  spodziewali 
się  zwycięstwa  starego  mistrza  p. 
Macieja  Wcisłowskiego  ,  aż  tu  nagle 
sensacja. Po zaciętej  walce zwycięzcą 
został  p.  Krzysztof  Seydlitz. 
Objawieniem  zawodów  był  pan 
Czesław  Ruś,  który  zajął  drugie 
miejsce.  Zwycięzcy  otrzymali 
pamiątkowe  dyplomy  i  nagrody. 
Wszyscy   bawili  się  dobrze  .  Przed 
nami  rok  treningów  ,  może  na 
kolejnym  turnieju  poznamy   nowych 
mistrzów. 

Andrzejki 2012
Andrzejki zawsze  mają charakter magiczny , z pewnością z powodu wróżb , których w tym dniu jest co 
niemiara. Andrzejki w Zabłotach to nie tylko czary i wróżby, ale przede wszystkim śmiechy i świetna zabawa.
Dowiedzieliśmy się kto będzie bogaty, komu urodzą się dzieci, ilu będzie zakochanych i jak wiele przyszłych 
gwiazd  filmowych    jest 
wśród  nas.  Podczas 
andrzejek jedliśmy wspaniałe 
ciasta,  słuchaliśmy  muzyki 
śpiewaliśmy,  a  przede 
wszystkim   tańczyliśmy. 
Trzeba przyznać , że ostatnio 
się  nie  nudzimy.  Cały  czas 
coś się dzieje. Oby tak dalej.
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Oto uczestnicy i triumfatorzy tegorocznego turnieju tenisa stołowego

Co mi los przyniesie ? … może zostanę prezydentem – mam duże  
szanse!!!



Świąteczna krzyżówka
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     Święta na wesoło
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 1. Świąteczna pora roku.

 2. W zimie jest tego najwięcej.

 3. Wigilijna ryba.

 4. Śpiewamy je na pasterce.

 5. Ulepimy go ze śniegu.

 6. Do jazdy w zimie.

 7. Drzewo iglaste.

Litery umieszczone w kolorowych polach, 
czytane pionowo, utworzą rozwiązanie, 
które wraz z rozwiązaną krzyżówką prosimy 
dostarczyć na terapię zajęciową.
W drodze losowania wyłonimy zwycięzcę.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 
z gazetki nr 20 otrzymuje p. Krzysztof 
Seydlitz.
Po odbiór nagrody zapraszamy na 
terapię.

        GRATULUJEMY!!!


