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                     FINAŁ SENI CUP-TORUŃ 2013
W  dniach  3-5  lipca  br.  w  Toruniu  miał
miejsce  XIII  finałowy  turniej
Międzynarodowej  Ligi  Piłki  Nożnej  Osób
Niepełnosprawnych  SENI  Cup.  Oficjalne
powitanie wszystkich uczestników nastąpiło
w samym centrum Torunia, ulicami którego
przeszła  barwna  parada  sportowców.
Specjalnie  dla  uczestników   turnieju
wystąpili  finaliści
programu  ,,Mam
talent":  znany  żongler
Krzysztof  Golonka  i
niewidomy  wokalista
Paweł  Ejzenberg.  Na
Stadion  Miejski  w
Toruniu  przybyło  30
drużyn  z  Niemiec,
Czech, Słowacji, Rosji,
Ukrainy, Litwy, Łotwy,
Białorusi  i  Polski.
Reprezentacje  tych
państw  walczyły  o
zwycięstwo  w  pięciu
grupach sprawnościowych: A,B,C,D oraz E. 
Mieszkańcy  DPS  Zabłoty  zostali
zakwalifikowani  do  grupy  E,  w  której
rozegrali  6  meczy,  2  z  nich  przegrali,  a  4
zakończyli zwycięstwem. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu, sportowym umiejętnościom
oraz  wielogodzinnym  treningom
mieszkańcy  odnieśli  sukces  zajmując  III
miejsce w grupie E.  Na szczególną uwagę

zasługuje  postawa  p.  Bogdana  Habiery,
który pomimo odniesionej kontuzji grał do
samego  końca.  Na  zakończenie  rozgrywek
wszyscy  piłkarze  otrzymali  medale,
nagrody,  a  każda  z  drużyn  pamiątkowy
puchar i  zestaw do gry w darta.  Podobnie
jak w minionych latach wszyscy uczestnicy
na  sam  koniec  turnieju  wypuścili  w

powietrze  kilkaset
balonów,  mając
nadzieję  na  udział
w przyszłorocznym
finale  Ligi  SENI
Cup.
Organizatorzy
turnieju
podkreślają,  że
zawody  w  piłce
nożnej  mają
uniwersalny
charakter.  Drużyny
tworzą
niepełnosprawni

mężczyźni  i  kobiety.  Wyjątkowość  ligi
polega  też  na  tym,  że  nie  ma  w  niej
ograniczeń  wiekowych,  a  osoby  starsze
obok  młodych  mogą  uczestniczyć  w  tak
dużym,  międzynarodowym  wydarzeniu.
Wszystkich zaś łączy wspólna pasja do piłki
nożnej, natomiast zwycięzcami są wszyscy,
bez względu na to, które miejsce zajęli. 

1

M
 

N

1996

    Nasza zwycięska drużyna z pucharem i nagrodą.



                         SPOTKANIE Z HISTORIĄ I SZTUKĄ

30  kwietnia  br.  zorganizowana  została
wycieczka  do  Muzeum  Regionalnego  w
Bełchatowie. Nasi mieszkańcy poznali 

dzieje  ,,dworku  Olszewskich",  w  którym
obecnie  mieści  się  muzeum.  Wszyscy
podziwiali  wnętrza  dworskie  z  przełomu
XIX i XX wieku, a szczególnie zabytkowe
meble,  obrazy,  instrumenty  muzyczne,
pamiątkowe  zdjęcia,  przedmioty

codziennego  użytku  oraz  militaria  (broń
palną z I i II wojny światowej). Największą
atrakcją  była  dla  zwiedzających  stuletnia
kopia obrazu Jana Matejki ,,Kościuszko pod
Racławicami"  oraz  alabastrowy  orzeł  z
początku  XX  wieku.  Nasi  podopieczni
zwiedzili  także  pokonkursową  wystawę
,,Triennale z martwą naturą", prezentującą 
siedemdziesiąt  obrazów  wykonanych
różnymi  technikami  plastycznymi.  Były  to
prace,  które  wzięły  udział  w  konkursie
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Po  zwiedzaniu  odbył  się  krótki  spacer
,,Ścieżką  geologiczną"  umiejscowioną  w
zabytkowym parku przy budynku muzeum.
Spacerując  parkowymi  alejkami  obejrzeć
można  było  głazy  narzutowe,  wapienne,
piaskowe  oraz  podziwiać  wiosenną
roślinność. 
Czas  spędzony  w  muzeum  przyniósł  nie
tylko odpoczynek, ale również była to mała
lekcja z historii i współczesnej sztuki.
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Panu Bartłomiejowi najbardziej przypadł       
do gustu alabastrowy orzeł.

Zwiedzający  w  Sali  Koncertowej,  która  obecnie
pełni też funkcję Sali Ślubów.

Kopia ,,Bitwy pod Racławicami" zrobiła na nas    
wszystkich duże wrażenie.



ŚREDNIOWIECZNE KLIMATY W RĄBIENIU

23 maja br. w Rąbieniu odbyły się warsztaty
artystyczne  pn."GAWĘDA  MAJOWA-
JARMARK ŚREDNIWIECZNY". Nasz ośrodek
reprezentowała  sześcioosobowa  grupa

przebrana  w  stroje  i  przedmioty
charakterystyczne dla  epoki  średniowiecza,
wykonane na  terapii  zajęciowej.  Jednym z
warunków uczestnictwa w warsztatach  było
wykonanie  chorągwi  swojej  placówki  w
stylu  obowiązującej  epoki.  Impreza  miała
odbyć  się  w  plenerze,  jednak  chłód  i
przelotne  deszcze  ograniczyły  zajęcia  na
świeżym  powietrzu  do  rozegrania  jednego
konkursu,  w  którym  zawodnicy
wykazywali  się  sprawnością  fizyczną  i
wiedzą  o  sortowaniu  śmieci.  Zawody  te
miały  charakter  turnieju  rycerskiego.
Uczestnicy,  po  jednym  z  każdej
reprezentacji,   z  dużym  zaangażowaniem
współzawodniczyli  w  segregacji  śmieci,
biegu  slalomem  oraz  rzucie  puszką
aluminiową  do  celu.  Dodatkową
konkurencję  stanowiła  prezentacja
wykonanych  wcześniej  w  ramach  terapii
zajęciowej,  chorągwi  swojej  placówki.
Uczestnicy  w  ramach  konkursu
plastycznego  musieli  wykonać  plakat  o
tematyce  ekologicznej.  Wydawałoby  się
dość  dziwne  powiązanie  epoki
średniowiecza  z  tematyką  ekologii.  Jednak

pomysł  ten  bardzo  się  spodobał.  Przez
półtorej  godziny  wszyscy  uczestnicy
spotkania  tworzyli  swoje  wizje  plastyczne
promujące  walkę  o  czystość  na  ziemi  i
wpajanie  ekologicznego  stylu  życia.  Cała
grupa  z  Zabłot  z  dużym  zaangażowaniem
pracowała  nad  swoim  pomysłem.  Ze
starannością  i  niemałym  poświęceniem
powstał  plakat  informujący  jak  należy
segregować śmieci. Wysiłek podopiecznych
opłacił się. Drużyna otrzymała wyróżnienie
za  najciekawszy  plakat.  Całe  spotkanie
przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.
Gospodarze podjęli gości ciepłym posiłkiem
i  słodkim  poczęstunkiem.  Na  zakończenie
organizatorzy  wręczyli  wszystkim
uczestnikom pamiątki i dyplomy za czynny

udział w warsztatach, a laureaci konkursów 
otrzymali  nagrody.  Impreza  była  udana,
wszyscy świetnie się bawili. Ciekawe 
w  jakich  klimatach  odbędą  się  jesienne
warsztaty w Rąbieniu?
Całe przedsięwzięcie osiągnęło zamierzony
cel,  którym  było  wspomaganie  rozwoju
osób niepełnosprawnych.  Nasi  podopieczni
z  zapałem  przygotowywali  stroje  i
przedmioty  potrzebne  do  udziału  w
warsztatach.  Można  było  zauważyć
zaangażowanie,  współpracę   w  grupie  i
wspólny cel. 
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   Nasi mieszkańcy w średniowiecznych strojach.

             Przecież malować każdy może...



       ELIMINACJE SENI CUP - WAPLEWO 2013

Na   początku  marca  tego  roku  DPS  w
Zabłotach  zaproszono  do  udziału  w
rozgrywkach  w  Międzynarodowej  Lidze
Piłki  Nożnej  Osób  Niepełnosprawnych
SENI Cup. Nasza reprezentacja od 14 do 16
maja grała w miejscowości Waplewo ( woj.
warmińsko-mazurskie).  Pierwszego  dnia

turnieju nasi panowie rozegrali jeden mecz
obserwowany,  w  którym  oceniano  stopień
niepełnosprawności.  Na  tej  podstawie
podzielono  zespoły na cztery grupy ABCD,
a naszą drużynę przydzielono do grupy C.
W sumie zespół z Zabłot rozegrał 5 meczy
punktowanych,  4  z  nich  wygrał,  1
zremisował,  a całe kwalifikacje wygrał.  W
związku z tym nasza reprezentacja jedzie do
Torunia, gdzie w dniach 3-5 lipca  odbędą
się  finały  SENI  Cup.  Cała  impreza  to  nie
tylko mecze piłki nożnej. Przyjechały  tam
reprezentacje  DPS -ów i ŚDS -ów z całej
Polski  .  Każdy  z  uczestników  przywiózł
prace  plastyczne,  które  były  prezentowane
na  wystawie  pod   hasłem ,,Szczęście  pod
znakiem 13-ej edycji SENI Cup". 

Duże  wrażenie  na  uczestnikach  zrobił
wieczorek  artystyczny,  podczas  którego
prezentowane  były  skecze  oraz  występy
solistów  i  zespołów  tanecznych.
Uczestnictwo  w  tym  wydarzeniu  daje
naszym  podopiecznym  możliwość
rozwijania   pasji  sportowych.
Przygotowania  do  turnieju  trwały   półtora
miesiąca  .  Przez  ten  czas,   pięć  razy  w
tygodniu,  dziesięciu  naszych  mieszkańców
brało  czynny  udział  w  treningach  na
prowizorycznym boisku. Ważne jest to , że
mogli  współzawodniczyć  na  gruncie
sportowym,  kontaktować  się  z  innymi,
nawiązywać  nowe  znajomości.  Cale
wydarzenie integruje naszych domowników,
a ich relacje między sobą poprawiają się .
Ważną  rolę  pełnił   personel  DPS  w
Zabłotach,  opieka  i  fachowa  pomoc  ,  a
przede  wszystkim  zaangażowanie,  które
pozwoliło  bezpiecznie  oraz  z  sukcesem
przeprowadzić  przygotowania  i
doprowadzić  do  zwycięstwa  w
kwalifikacjach.
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Przed turniejem nasi mieszkańcy zwiedzają
ośrodek wypoczynkowy w Waplewie.

Najszczęśliwszy moment turnieju - wręczenie
nagród i gratulacje za zwycięstwo



DPS Z ZABŁOT KUŹNIĄ TALENTÓW
20  czerwca  br.  nasi  mieszkańcy  -
artyści,p.Dariusz  Nowak  i  p.Bartłomiej
Wypart,  otrzymali  zaproszenia  na  otwarcie
X  Powiatowego   Przeglądu  Twórczości

Artystycznej  w  bełchatowskim  muzeum.
Wcześniej podopieczni wysłali na przegląd
swoje  prace  plastyczne,  obrazy  olejne  i
grafikę wykonaną ołówkiem.
To był bardzo szczęśliwy dzień (jak wizja 

p.Nowaka), a wynik konkursu był niezwykle
zaskakujący.  W  kategorii  AMATORZY
pierwszą  nagrodę  otrzymał  p.Dariusz
Nowak za obraz olejny zatytułowany 
,,  Szczęśliwy  dzień".  Wszyscy  mieszkańcy,
p.Dyrektor jak i personel DPS w Zabłotach
serdecznie  gratulujemy  nagrody,  cieszymy
się oraz jesteśmy dumni z sukcesu naszego
podopiecznego. To jednak nie wszystko. 
Z  okazji  tego   kulturalnego  wydarzenia
wydano pamiątkowy katalog dokumentujący
prace wszystkich twórców, profesjonalistów
jak  i  amatorów.  Została  w  nim  pokazana
zarówno nagrodzona praca naszego laureata,
jak  i  dzieło  drugiego  naszego  mieszkańca
p.Bartłomieja  Wyparta,  obraz  olejny
zatytułowany  ,,  Krwią  niemych  pisze  się
najczęściej".  Jak  widać nasi  mieszkańcy
mają  pasje,  mogą  je  rozwijać  oraz
pokazywać owoce swoich zainteresowań na
zewnątrz.  Dzisiaj  już  wiemy o  następnych
pomysłach naszych twórców i o planach na
przyszłość  związanych  z  ich  malarstwem.
Jedno jest pewne, jeszcze nie raz usłyszymy
o twórcach z Domu Pomocy Społecznej w
Zabłotach.  Jeszce  raz  serdecznie
gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i
wytrwałości.      
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Otwarcie X Powiatowego Przeglądu Twórczości 
w Muzeum Regionalnym

,,Szczęśliwy dzień" - olej na płótnie,
2012r., Dariusz Nowak, I nagroda w

kategorii AMATORZY

,,Krwią niemych pisze się najczęściej"-
trzy oleje na płótnie, Bartłomiej Wypart



ZAWODY WĘDKARSKIE ,,PATYKI 2013"

20  lipca  br.  po  raz  dziewiąty  odbyły  się
Integracyjne  Zawody  Wędkarskie  nad
zbiornikiem wodnym ,,Patyki" koło Zelowa,
w których wzięli udział mieszkańcy naszego

domu, pracownicy wraz z rodzinami oraz 

członkowie zelowskiego koła wędkarskiego.
Pogoda  dopisała  więc  wszyscy  z  zapałem
zakładali przynętę i łowili ryby. Nie ważne
czy ktoś siedział,  czy leżał w oczekiwaniu
na  zdobycz,  najważniejszy  był  efekt
końcowy. Najwięcej ryb, bo aż trzy sztuki,
złowił  mieszkaniec  DPS  p.  Maciej
Wcisłowski. Drugie miejsce zajęli najmłodsi
uczestnicy  zawodów,  Mikołaj  i  Szymon.
Trzecie  miejsce  należało  do  mieszkańca
DPS p.  Janusza  Brykowskiego.  Zwycięzcy
otrzymali  puchary,  a  wszyscy  zawodnicy
pamiątkowe  dyplomy.  Pani  dyrektor
Małgorzata  Muszkiewicz  serdecznie
podziękowała członkom Koła Wędkarskiego
nr 37 z Zelowa za zorganizowanie zawodów
i  wręczyła  pamiątkową rybę,  wykonaną  w
ramach terapii  zajęciowej.  Na  zakończenie
zawodów  wszyscy  zostali  poczęstowani
bigosem  i  ciastem.  Mamy  nadzieję,  że
przyszłoroczne jubileuszowe zawody, które
odbędą  się  po  raz  dziesiąty,  będą  jeszcze
bardziej owocne.
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          Pamiątkowe zdjęcie z dyplomami.

       Wszyscy chcieli złowić upragnioną płotkę.

Bartłomiej  Kwec  i  jego  największa
pasja  - wędkarstwo.

             W oczekiwaniu na zdobyczną rybkę.



POWITANIE LATA

21  czerwca  br.  zostało  powitane
kalendarzowe  lato.  Zgodnie  z  tradycją
naszego domu w tym dniu odbył się mecz
hokeja na trawie pomiędzy pracownikami, a

mieszkańcami.  Z  powodu  panującego
gorąca turniej  został skrócony i rozegrano

tylko  dwa  krótkie  mecze.  Wszyscy
zawodnicy pomimo upału grali zacięcie i z
poświęceniem. Dla rozładowania atmosfery
współzawodnictwa  i  walki  została
przygotowana  na  wesoło  scenka  z
ratownictwa  medycznego.  Najbardziej
,,wypadkiem"  przejęła  się  pani  dyrektor,
która nic nie wiedziała o przygotowywanym
,,spisku  na  boisku".  Mecz  zakończył  się
zwycięstwem  pracowników  3:2,  pomimo
bardzo  dobrej  gry  i  obrony  mieszkańców.
Na  pocieszenie  przegrana  drużyna,  jak  i
zwycięska,  otrzymała  słodkie  upominki,  a
następnie  wszyscy  zostali  zaproszeni  na
grilla. Mamy nadzieję, że lato dopisało nie
tylko na turnieju, ale że będzie to piękna i
długa pora roku.

PIKNIK W DRZEWOCINACH

17 lipca br. dwunastu mieszkańców  naszego
domu  z  panią  dyrektor  i  opiekunami
uczestniczyli  w  pikniku  integracyjnym,
który  odbył  się  w  Drzewocinach.  Jak  co

roku wszyscy goście zostali gorąco powitani
przez  kierownika  i  uczestników
środowiskowego  domu.  Na  rozpoczęcie
imprezy  wystąpili  krakowscy  aktorzy  z
komediowym przedstawieniem, rozbawiając

i   zachęcając  zgromadzoną publiczność do
wspólnej  zabawy.  Wszyscy  chętni  mogli
przejechać  się  ,,Magiczną  Dorożką",
posmakować  słodkich  wypieków  oraz
przysmaków z grilla, a także potańczyć. 
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Szybka pomoc sanitariuszy...i można grać dalej!

Największa  atrakcja  spotkania  -  przejazd
dorożką 

    p.Wiesław Gasiński jako początkujący aktor



KRZYŻÓWKA NA LATO
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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 22 otrzymuje p. Stefan Jędrzejewski.
Po odbiór nagród zapraszamy na terapię.  GRATULUJEMY!!!
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1. Najmocniej grzeje w czasie lata.

2. Uf... jak gorąco.

3. Skoszona letnia trawa.

4. Letni kwiat, rośnie w zbożu.

5. Pasie się na łące.

6. Zbieramy je w lesie.

7. Fruwają nad letnimi kwiatami.

8. Co roku zaczynają się pod koniec czerwca.

                          Krzyżówkę opracowali: Marek Adamusiak

                                                                     Zenon Michalski

                  HUMOR NA LATO




