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Zawitała do nas piękna polska jesień

Kto lubi jesień?
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           LIŚCIE
     Klon ma złote liście,
    świecą się ogniście,
     jesion zaś brązowe,
     zgubił ich połowę.
    Dęby się czerwienią
      pół na pół z zielenią.

                      Władysław  Broniewski 

Przepiękną,  jesienną  pogodę  nasi 
mieszkańcy  wraz  z  pracownikami 
terapii  wykorzystują  na  spacery. 
Chętnych  zawsze  jest  dużo  i  choć 
znamy w okolicy wszystkie  zakamarki, 
to  w barwach październikowych znane 
nam  widoki  nabierają  nowych, 
przepięknych  kolorów  i  kształtów. 
Wystarczy trochę chęci oraz fantazji,  a 
zwykły  jesienny  spacer  staje  się 
inspiracją do niecodziennych zachowań 
na przykład takich jak na zdjęciu obok. Jesienne kompozycje w wykonaniu naszych 

mieszkańców. Przepiękny obraz wykonany na  
łące, może ktoś wymyśli jego tytuł  ??? 



SIERPNIOWE SPOTKANIE Z RODZINAMI
  Tradycyjnie letnią porą
  na  terenie naszego domu 
  odbyło się spotkanie
  naszych mieszkańców  z
 najbliższymi  osobami.  
 Z dużym zadowoleniem 
  informujemy, że w tym 
 roku odwiedziło nas około
  100 osób. Tak duża liczba
  gości świadczy o świetnej
  atmosferze towarzyszącej 
  tym spotkaniom. Nasi 
  domownicy razem ze 
  swoimi bliskimi spędzili 
  kilka godzin na miłej 
rozmowie.  Na  wstępie 
pani  dyrektor  serdecznie 
wszystkich  przywitała,  po 
czym  nasz  artystyczny 

zespół "Oto oni" wystąpił  w przedstawieniu zatytułowanym "Pod piracką banderą". 
Występ bardzo się podobał, nasi  piraci świetnie się prezentowali, wiele osób robiło 
sobie z nimi zdjęcia. Tradycyjnie smaczny poczęstunek był niewątpliwie jednym z 
głównych  plusów  imprezy.  Wielu  mieszkańców  oprowadzało  swoich  gości  po 
naszym  domu.  Pokazywali  swoje  pokoje  i   ulubione  miejsca.  Dużym 
zainteresowaniem  cieszyły  się  pomieszczenia  terapii  ruchowej  i  zajęciowej. 
Dowodem na to są liczne wpisy gości  do księgi pamiątkowej.  Przez  cały dzień była 

wspaniała  słoneczna 
pogoda,   życzliwość  i 
wspaniałe  humory 
towarzyszyły wszystkim 
w  koło.  Późnym 
popołudniem  wyjechali 
ostatni  goście.  Do 
zobaczenia za rok. 
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Wspaniała pogoda sprzyjała spotkaniu z rodzinami .

Piraci z Zabłot w czasie występów.



 FESTIWAL PIOSENKI W ŁOCHYŃSKU
  

PIECZONY ZIEMNIAK - zawsze smakuje.

                                                                      3

Pan Wiesław porwał serca wszystkich dziewczyn 
w Łochyńsku

Bardzo  nam  miło,  że  DPS  w 
Łochyńsku  co  roku pamięta  o  nas  i 
zaprasza  wokalistów  z  Zabłot  na 
festiwal  piosenki.  Pogoda  dopisała, 
więc impreza odbyła się w plenerze. 
Spotkaliśmy  starych  znajomych 
poznaliśmy nowych - krótko mówiąc 
niezła  impreza.  Pięciu  naszych 
mieszkańców  z  powodzeniem 
przedstawiło   swój  repertuar,  a  ich 
występy  spotkały  się  z  dużym 
uznaniem i rozbawiły publiczność. Po 
części  artystycznej  zaproszono 
wszystkich  do  wspólnej  zabawy. 
Przez  ponad  godzinę  uczestnicy 
festiwalu  zamienili  się  z  wokalistów 
na  tancerzy  i  szaleli  na  parkiecie. 
Trudno było zorganizować powrót do 
domu, gdyż rozbawieni uczestnicy nie 
mieli  ochoty  wracać.  Miło  jest 
wspominać tę wizytę w Łochyńsku.

Ogniska może zabrakło, ale zabawy na pewno nie.

Na  dworze  zimno,  mokro,  wiatr 
wieje  ,  a  na  stołówce  w  naszym 
domu gorąca atmosfera.  Przyjechali 
do  nas  goście  z  zaprzyjaźnionego 
ŚDS-u w Drzewocinach i zaczęła się 
wesoła  zabawa,  którą  nazwaliśmy 
"Dzień  Pieczonego  Ziemniaka". 
Grilowe jedzenie i wyśmienite ciasta 
wprowadziły  znakomity  nastrój. 
Pracownicy  z  terapii  zajęciowej 
zadbali o oprawę muzyczną i zaczęły 
się tańce. Do zabawy przyłączyli się 
pracownicy  DPS-u.  Były  też 
konkursy,  w  których  brało  udział 
wielu mieszkańców i gości.



   ALE DRAKA-DZIEŃ CHŁOPAKA!
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Zawody odbywały się pod czujnym okiem 
fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuci  naszego  domu,  pani 
Danusia i pan Krzysztof,  zorganizowali 
zawody  sprawnościowe.  Jako,  że  na 
dworze  było  zimno,  odbyły  się  one  w 
pomieszczeniu  siłowni.  Udział  w 
zabawie  wzięło  wiele  osób,  każdy  z 
uczestników  chciał  wygrać.  Konkurs 
cyklistów  i  siłaczy  zdominowali 
panowie, zresztą tylko oni zdecydowali 
się  na  współzawodnictwo.  Emocje 
i  głośny  doping  zapanował 
wśród  wszystkich  zgromadzonych. 
Prowadzenie  w  zawodach  co  chwilę 
obejmował  ktoś  inny.  Walka  trwała 
prawie  godzinę  i  była  bardzo  zacięta. 
Ważne było nie to kto wygrał, najdalej 
przejechał, czy najwięcej udźwignął, ale 
liczne uczestnictwo i znakomita zabawa. 
Gratulujemy  świetnego  pomysłu  i  jego 
realizacji.
Cała  impreza  zakończyła  się  po 
południu - jak ten czas szybko leci!

Białe tango...panie proszą panów.

Ostatni  dzień  września  to 
najważniejszy  dzień  w  roku  -  tak 
uważają  wszyscy  panowie.  Jest  to 
dzień  chłopaka.  Z  tej  okazji  pani 
dyrektor  złożyła  wszystkim 
mężczyznom  najserdeczniejsze 
życzenia,  po  czym  zaprosiła  na 
słodki  poczęstunek.  Miłym 
akcentem  spotkania  była  wspólna 
zabawa. Szkoda, że tylko raz w roku 
jest tak wspaniałe, męskie święto.



"OTO ONI" w nowym przedstawieniu 

        WAKACYJNE REMONTY 
NA TERAPII
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Grupa artystyczna "OTO ONI" przygotowuje nowy repertuar  
-  próba generalna

Upał nie przeszkadzał ekipie remontowej w pracach.

Na  przełomie  lica  i  sierpnia 
budynek terapii przeszedł poważny 
remont.  Naprawiono  przeciekający 
dach,  pomalowano  wewnętrzne 
ściany i sufit.  I choć  na pierwszy 
rzut  oka  mało  co  się  zmieniło,  to 
poszycie  dachu  lśni  nowością,  a 
ściany w pomieszczeniach terapii są 
czyste  i  pachnące  świeżością. 
Musimy zaznaczyć ,  że  niektórzy 
mieszkańcy  naszego  domu  bardzo 
pomogli w pracach porządkowych, 
głównie przy przenoszeniu mebli  i 
innych  drobnych  sprzętów  oraz 
dekoracji.  
Serdecznie dziękujemy.  

Już od ponad miesiąca mieszkańcy 
naszego  domu  poświęcają  swój 
czas  i  energię  na  przygotowania 
nowego  programu  artystycznego. 
Tym  razem  nasi  twórcy 
zainteresowali  się  klimatami  z 
Dzikiego  Zachodu.  Z  zapałem 
wykonali  scenografię,  potrzebne 
rekwizyty  i  stroje  potrzebne  do 
przedstawienia.  Oczywiście  nie 
obyło  się  bez  pomocy 
pracowników  terapii  zajęciowej. 
Należy pamiętać, że tak naprawdę 
to wszyscy zaangażowani w pracę 
przy  przedstawieniach  tworzą 
grupę "OTO ONI". 



OWOCE TWÓRCZOŚCI NASZYCH PODOPIECZNYCH 
       

 

Ostatnie prace pana  Dariusza Nowaka wykonane 
suchymi pastelami. 

Twórczość pana Kamila Kalbarczyka jest
bardzo  wszechstronna.  Wiemy  o  jego  pasji 
nakręcania  filmów.  Teraz  prezentujemy 
umiejętności  w  tworzeniu  urządzeń 
elektronicznych oraz  wykonywaniu obrazów z 
wykorzystaniem surowców naturalnych: skóra, 
drewno, papier. 
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Wzmacniacz akustyczny z mikserem



JESIENNA KRZYŻÓWKA
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      Uroki jesieni życia
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1.Szczypią, gęgają lub w lesie wyrastają.
2. Rudy, rudy.... ( w piosence ).
3. Najczęściej zbierany grzybek w
     naszych lasach.
 4 Do obierania grzybów.
 5. Najbardziej szlachetny grzyb naszych
      lasów.
 6. Zabieramy go na grzyby.
 7. Mozolna czynność po grzybobraniu.
 8. Zdrobniale na kurę lub żółty grzybek
      w lesie.
9.Grzyb często mylony z muchomorem
    sromotnikowym.
10. Trujący grzyb lub zbuntowany anioł.
11.Najbardziej popularny grzyb 
      hodowlany.
12. Pyszne danie z grzybami.  

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 23 otrzymuje p. Jacek Kur.
Po odbiór nagród zapraszamy na 
terapię.

         GRATULUJEMY!!!


	                      Władysław  Broniewski               

