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Kiedy wreszcie ta 
Wiosna !?!? 

Wiosna   −   jedna   z  pór  roku w  Polsce. 
Charakteryzuje  się  umiarkowanymi 
temperaturami  powietrza i  umiarkowaną 
ilością  opadów  atmosferycznych,  czyli 
śniegu  i  deszczu.  Świat  roślin  i  zwierząt 
przechodzi  okres  budzenia  się  do  życia,  a 
następnie rozpoczyna się czas rozmnażania 
u  zwierząt,  a  u  roślin  kwitnienie  oraz 
zawiązywanie zalążków. Ptaki przylatują  z 
ciepłych krajów. Na drzewach pojawiają się 
liście.
Wiosna  astronomiczna rozpoczyna  się  w  momencie  równonocy  wiosennej i  trwa  do 
momentu  przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza okres pomiędzy  20 marca a  22 
czerwca. Podczas wiosny astronomicznej  dzienna pora dnia jest dłuższa od pory  nocnej, a 
ponadto z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa. Ze względu na klimat wiosna 
jest wtedy gdy temperatury  powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wiosnę 
poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy 

- przedwiośnie.
Przedwiośnie –  okres  roku na  styku  zimy i  wiosny,  w 
którym średnie temperatury  wahają się pomiędzy 0 a 5 °C 
(z  tendencją  wzrostową).  Opad  atmosferyczny jest 
umiarkowany, zazwyczaj pada deszcz, a jeśli śnieg to zaraz 
znika. Dzień jest tak długi jak noc. W tym czasie następuje 
wiele  intensywnych  przemian  w  przyrodzie.  Z  powodu 
dodatnich temperatur następuje topnienie śniegu i lodu. 
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     Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
   smacznego jajka oraz obfitego
         Lanego Poniedziałku.  
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Woda z roztopów spływa głównie  zbiorników wodnych, 
a  tylko  w  małym  stopniu  zwiększa  wilgotność  pól 
uprawnych.  Jest  za  to  przyczyną  wylewów  i  powodzi 
wiosennych. Okres przedwiośnia jest okresem wschodów 
pierwszych roślin zielonych oraz budzenia się soków w 
roślinach wieloletnich.  Przedwiośnie  charakteryzuje  się 
dużymi  zmianami  temperatur  pomiędzy  dniem i  nocą. 
Słońce stoi wysoko na niebie i mocno grzeje, występuje 
mało  dni  z  dużym  zachmurzeniem,  a  powierzchnia 
gruntu  jest  odsłonięta  zarówno  poprzez  brak  okrywy 
roślin zielonych, jak i brak liści krzewów i drzew. Dla 
przedwiośnia charakterystyczna jest również intensywna 
zmienność  pogodowa  (np.  jednocześnie  pada  deszcz  i 
świeci  słońce), czego przejawem są porzekadła ludowe 

w marcu jak w garncu i kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.

Topienie Marzanny 
w Zabłotach

21marca to pierwszy dzień wiosny. W tym 
dniu  zgodnie  z  tradycją  postanowiliśmy 
przepędzić  zimę.  Dzień  wcześniej  kilku 
naszych  mieszkańców  wykonało  ze  słomy 
kukłę  zwaną  Marzanną,  symbolizuje  ona 
zimę. W samo południe kilkunastoosobowa 
grupa niezadowolonych z przeciągającej się 
zimy  ruszyła   pochodem  nad  wodę,  aby 
spalić  Marzannę.  Udział  w  imprezie  brali 
mieszkańcy, dyrekcja i pracownicy terapii.  
Na  czele  grupy  pani  Ula  niosła  słomianą 
kukłę,  a  reszta  gromady  w  znakomitych  humorach  wypatrywała  pierwszych  znaków 

nadchodzącej  wiosny...  na  próżno. 
Skoro zima nie chce odejść Marzanna 
zgodnie  ze  starodawnym  zwyczajem 
spłonęła.  Całe  to  wydarzenie 
zakończyło    się miłym przyjęciem w 
pomieszczeniach  terapii,  gdzie  przy 
kawie,  soczku  i  ciasteczkach 
dzieliliśmy  się  wrażeniami.  Wszyscy 
tęsknimy  za  słonecznymi,  ciepłymi  i 
długimi  dniami  ,  a  takie  imprezy 
umilają  nam  czas  oczekiwania  na 
upragnioną wiosnę.   

             2                         

Uśmiechnięta Marzanna? - chyba nie wie co ją czeka.

 Z taką ekipą Marzanna nie ma szans. 



Włączamy się do Wielkiej Orkiestry  Świątecznej 
Pomocy

Jak co roku  w styczniu organizowana jest 
Wielka  Orkiestra  Świątecznej  Pomocy. 
Mieszkańcy  naszego  domu  gorąco 
popierają  tę  wspaniałą  inicjatywę  i 
czynnie  włączają  się  do  tej  akcji.  Przez 
cały rok w naszych   pracowniach,  wielu 
domowników   razem  z  pracownikami 
terapii  zajęciowej,  twórczo  pracują. 
Wynikiem  tych  zajęć  są  przepiękne 
ozdoby i obrazy , które  podobają się nie 
tylko  nam.  Nasz  dorobek  artystyczny 
prezentowany jest  na wielu wystawach i 
konkursach plastycznych.                         
 

I  my  także  po  raz  pierwszy  w  tym 
roku  zdecydowaliśmy  się  przekazać 
nasze  prace  na  aukcję  wspierającą 
Wielką  Orkiestrę  Świątecznej 
Pomocy.  Wysłaliśmy  razem  14 
przepięknych  prac.  Kosztowały  one 
dużo  wysiłku  i  umiejętności,  ale 
nikomu nie jest żal, taki szczytny cel 
z radością popieramy.  

W naszym domu coraz piękniej

Wiosenne  porządki  zaczęliśmy  już  w  lutym.  Nasza 
stała ekipa malarzy co jakiś czas odnawia nam ściany 
pokoi,  korytarzy  i  reszty  pomieszczeń.  Tak było i  w 
tym  roku.  Przez  półtora  tygodnia,  panowie  malarze 
odświeżali  nam  ściany  i  sufity,  wszędzie  unosił  się 
zapach  farby.  Teraz  jest  czysto  i  przyjemnie. 
W  przyszłym  roku  prosimy  o  freski  na  suficie  w 
stołówce.   
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A oto prace wykonane przez nas przekazane na aukcje WOŚP

Pan  Marek  i  Pan  Zenon   z  wielkim  zapałem  wykonywali  
przepiękne  prace,  które  będą  licytowane  podczas  akcji  
zorganizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Coś krzywy ten szlaczek!



ZABAWA KARNAWAŁOWA Z  DOMIESZKĄ 
SZTUKI

Wszyscy  czekaliśmy  na  bal 
karnawałowy  i  się  doczekaliśmy. 
Przyjechali nasi znajomi z Drzewocin 
i  wszyscy  poszliśmy  na  tańce  oraz 
poczęstunek. Okazało się jednak,  że 
stołówka  jest  zastawiona  krzesłami, 
a  przy  oknach  wyrosła  scena 
teatralna, NIESPODZIANKA!!!
Przyjechali do nas artyści z Krakowa 
i  wystawili  sztukę  Czechowa 
zatytułowaną "Niedźwiedź".  Okazało 
się, że groźnie brzmiący tytuł  sztuki 
jest  lekką  i  zabawną  opowieścią  o 
dwojgu ludzi, miedzy którymi w dość 
nieoczekiwany  sposób  narodziła  się 
miłość.  Każdy  z  widzów   z 
zainteresowaniem śledził losy bohaterów opowieści .  

  Po  rozrywce  intelektualnej 
przyszła kolej na  przyjemności 
cielesne. Zaczęły się tańce, a na 
stołach pojawiło się  przepyszne 
jedzenie  .  Najpierw  obiad  ,  a 
potem wypieki które cieszyły się 
ogromnym  powodzeniem. 
Zabawę urozmaicił nam konkurs 
taneczny,  gdzie  pary  razem  z 
balonikiem  tworzyły  rozmaite, 
przeważnie  zabawne  figury 
taneczne.  Nie  zabrakło  też 
popisów  solowych  w  czasie 
których  wielu  z  nas  śpiewało 
swoje ulubione piosenki.
Cały dzień był niezwykle udany 
oraz pełen wspaniałych wrażeń. 
Oby takich dni  jak ten 7 luty 
2013 roku było jak najwięcej.
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Klasyka rosyjskiego dramatu zawitała pod Zabłockie strzechy 

Tańce w parach ,w kółeczku czy solo... najważniejsze aby się dobrze  
bawić.  



ACH! TEN KARNAWAŁ
W Domu Pomocy Społecznej 
w  Łochyńsku  odbyła  się 
wspaniała  impreza,  BAL 
KARNAWAŁOWY.  Bardzo 
miło  nam  było,  gdy 
otrzymaliśmy  zaproszenie. 
Nie mogło nas tam zabraknąć 
i  z  radością   30  stycznia 
reprezentacja  naszego  domu 
pojechała  do  Łochyńska. 
Zostaliśmy  bardzo serdecznie 
powitani.  Zabawa  była 
dyskotekowa,  bardzo  głośna 
muzyka i najnowsze światowe 
hity  muzyczne  wprowadziły 
wszystkich  w  rozrywkowy 
nastrój.  Wspaniały  obiad  i 
znowu dyskoteka, konkursy z 
nagrodami  słodki,  poczęstunek,  nowe 
znajomości  .... i co? już do domu?!  Co dobre 
to  szybko  mija.  Wracaliśmy  wytańczeni, 
najedzeni i weseli. Będzie o czym opowiadać w 
domu.

                                                                                  

Nasi panowie królowali na parkiecie, nie odpuścili żadnej dziwczynie.

Projektant mody Pani Ula i nasz reprezentacyjny  
męski model Pan Wiesław przygotowują się do  
prezentacji na wybiegu.
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DIABŁY ,WIEDŹMY, ANIOŁY ,DZIADY,BABY, 
A NA KOŃCU ŚMIERĆ 

12 lutego w naszym domu poruszenie, 
od  rana  grupa  dziwnych  osób  robi 
zamieszanie.
To  ostatki,  pracownicy  wspólnie  z 
mieszkańcami  poprzebierani  i 
ucharakteryzowani  żartują  oraz 
hałasują.  Każdego  zaczepiają, 
wzbudzają  duże  zainteresowanie.  To 
był dopiero początek. Po tych psotach 
cała  grupa  przebierańców  i  wielu 
mieszkańców zeszła do stołówki, gdzie 
przy  kawie  i  ciastkach  urządzono 
ostatni  bal  tegorocznego  karnawału. 

Tańczyła baba z dziadem i diabeł ze 
śmiercią . Było kolorowo i wesoło . 
Po  południu  grupa  mieszkańców 
oraz  pracowników  w  barwnych  i 
pomysłowych  strojach  wyruszyła 
wesołym pochodem do okolicznych 
domów  z  ostatkowymi  życzeniami. 
Wszędzie byli przyjmowani z dużym 
zadowoleniem.  Bo  zwyczaj  ten  od 
wielu  lat  nasi  mieszkańcy 
podtrzymują.  Okoliczne  rodziny  co 
roku  z  radością  oczekują 
przebierańców,  częstują  ich 

przysmakami lub dają drobne sumy pieniędzy.

   DZIEŃ CHOREGO
11  luty  to  Międzynarodowy  Dzień 
Chorego.  W tym dniu  odbywa się  wiele 
spotkań,  na  których poruszane  są  tematy 
dotyczące ludzi chorych. W naszym domu 
z okazji tego dnia odbyła się msza święta. 
Ksiądz proboszcz z Kociszewa  w kazaniu 
zwrócił  uwagę  na  problemy  chorych  i 
obowiązek  chrześcijan  do  niesienia 
pomocy  cierpiącym. Wiele osób przyszło 
się  pomodlić  za  zdrowie swoje i  innych. 
Dla nas  wszystkich  ten  dzień  trwa przez 
cały rok. Choroby to nasza codzienność, 
staramy  się  z  nimi  walczyć  i  pomagać 
sobie  nawzajem.  To  święto  przypomina 

Tradycyjny pochód przebierańców.

Sabat w Zabłotach

Msza  z okazji dnia chorego zgromadziła wielu  
mieszkańców. 



nam o tym  co robimy i jak jest to ważne.
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KONKURS PLASTYCZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU 
WĘDKARSKIEGO

Już  po  raz  dziewiąty  nasi  artyści 
brali  udział  w  plastycznym 
konkursie  zorganizowanym  przez 
Polski  Związek Wędkarski  Koło w 
Zelowie.  Tematem  prac   są 
oczywiście  ryby  i  wędkarstwo. 
Wykonano  dwadzieścia  trzy  prace, 
wszystkie bardzo wysoko oceniono. 
Każdy  z  uczestników  został 
nagrodzony oraz otrzymał dyplomy, 
koszulki i drobne gadżety. Pierwsze 
miejsce w konkursie zajęła pani Ula 
Nowak,  drugie  miejsce  pan  Marek 
Adamusiak, a trzecie pan Krzysztof 
Seydlitz.  Ogłoszenie  wyników  i 
wręczenie  nagród  odbyło  się  19 
marca.  W uroczystości   brali  udział  wędkarze z  prezesem Kola Wędkarskiego na czele, 
dyrekcja naszego domu oraz pani Burmistrz Zelowa, która  po raz pierwszy z tej okazji 
zaszczyciła nas swoją obecnością. 

Spotkanie  odbyło  się  w  pracowni 
muzycznej,  gdzie  zorganizowano 
małe  przyjęcie.  Przy  słodyczach  i 
herbatce  nasi  goście  z 
mieszkańcami  oglądali  prace 
konkursowe,  rozmawiali  o   naszej 
codziennej działalności i planach na 
przyszłość.  W  przyjemnej 
atmosferze  minęło  kilka  godzin. 
Następne  spotkanie  z  wędkarzami 
już  w  lipcu.  Nad  wodą  będziemy 
popisywać się  umiejętnościami  w 
łowieniu ryb.  
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 Prezentacja prac konkursowych.

 Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie konkursu.
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 1. Malujemy je na Wielkanoc.
 2. Palimy ją i topimy na koniec zimy.
 3. Przylatują na początku Wiosny.
 4. Niesiemy w nim święconkę.
 5. Żółty wychodzi z jajka wielkanocnego.
 6. W wielkanocnym koszyczku, jest symbolem
     oczyszczenia.

  
  

  

Litery umieszczone w kolorowych 
polach, czytane pionowo, utworzą 
rozwiązanie, które wraz z krzyżówką 
prosimy dostarczyć na terapię zajęciową.

W drodze losowania wyłonimy 
zwycięzcę.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z 
gazetki nr 21 otrzymuje p. Zenon 
Michalski.
Po odbiór nagród zapraszamy na 
terapię.

         GRATULUJEMY!!!
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