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Świąteczny grudzień  to magiczny czas
Ostatni miesiąc roku to niezwykły czas zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Nasze myśli  są 
skupione wokół najbliższych. Czas samych świąt jest wyjątkowy, czekamy na te chwile przez 
cały rok. Choinka, prezenty, potrawy wigilijne i 
kolędy, tworzą niepowtarzalną, wzniosłą, pełną 
miłości  rodzinną atmosferę.     

Na Święta Bożego Narodzenia 
dużo ciepła, pokoju,serdeczności, miłości i radości  

tak dużo 
aby starczyło na cały nadchodzący rok 

 
 

ZIMA JEST PIĘKNA
Często  słyszymy,  że  lato  krótkie  i  chłodne,  jesień 
mokra i błoto, a zima długa, mroźna i w koło plucha. 
Przecież w Polsce mamy wszystkie pory roku z ich 
wyraźnymi  i  charakterystycznymi  zjawiskami 
przyrody. Teraz jest  zima,  w koło jest  biało ,  mróz 
szczypie w poliki. Chodzimy w szalikach rękawicach i 
czapkach .  Cieple  kozaki  antypoślizgowe często  nie 
pomogą i  lądujemy siedzeniem na drodze. Drzewa i 
łąki  pokryte  białym  puchem.  To  wszystko  oblane 
ostrym blaskiem słońca  odbijającego  się  od  śniegu. 
Jeśli tylko chcesz to zima staje się przyjemna i pełna 
uroku. Zabawy na śniegu oraz sporty zimowe to niesamowita frajda, nie przeszkadza mróz, 
krótki dzień czy mokre rękawiczki.  Korzystajmy więc z pięknej polskiej zimy, cieszmy się 
lepieniem bałwana, jazdą na sankach lub nartach. To bajkowy czas.   
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Właśnie ojciec kiwa na matkę,  
Że już wzeszła gwiazda na niebie,  
Że czas się dzielić opłatkiem,  
Więc wszyscy podchodzą do siebie  
I serca drżą uroczyście,  
jak na drzewach przy liściach liście.  
Jest cicho, choinka płonie.  
Na szczycie cherubin fruwa....  
a z kąta, z ust brata, płynie  
kolęda na okarynie:  
Lulajże Jezuniu...
                                     K.I. Gałczyński 



ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10.10.2013r

Dziewiąty  raz  Szpital  Wojewódzki  w  Bełchatowie 
zorganizował  obchody  Światowego  Dnia  Zdrowia 
Psychicznego. To właśnie tam po raz pierwszy grupa 
artystyczna  "OTO ONI"  z  DPS Zabłoty  przedstawiła 
swój  nowy program artystyczny  zatytułowany  "Dziki 
Zachód". Co roku bełchatowski szpital zaprasza nas na 
tę uroczystość. Zawsze jest bardzo miło i wesoło. 
W  tym  roku  tematem  przewodnim  obchodów  były 
problemy  ludzi  starszych.  Kierownik  oddziału 
psychiatrycznego  oraz  inni  lekarze  przybliżyli 
wszystkim  obecnym  sytuację  i  potrzeby  ludzi  w 
podeszłym  wieku.  Dowiedzieliśmy  się  jak  można 
uniknąć lub walczyć z kłopotami jakie przynosi starość. 
Na  spotkaniu  oprócz  występów artystycznych  można 
było obejrzeć prace plastyczne jakie wykonują pacjenci 
oddziałów psychiatrycznych bełchatowskiego szpitala. 
Dzień  zleciał  nam  bardzo  szybko,  było  o  czym 
opowiadać w Zabłotach.

 Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
w Bełchatowie-11.10.2013r

To już  po  raz  czternasty  Miejskie 
Centrum  Kultury  w  Bełchatowie 
zorganizowało Przegląd Twórczości 
Osób  Niepełnosprawnych.  Jak  co 
roku  impreza  ta  cieszyła  się 
ogromnym  zainteresowaniem. 
Przybyło  wiele  zespołów  z  okolic 
Bełchatowa i  nie  tylko.  Atmosfera 
panująca  na  tych  spotkaniach  jest 
wyjątkowa. Właściwie nie wiadomo 
czy  scena  jest  na  scenie,  czy  na 
widowni.  Były  takie  chwile  gdzie 
uczestnicy  festiwalu  i  publiczność 
wydawały  się  jednym 
występującym  zespołem.  Wszyscy 
bawili  się  znakomicie  .  Reakcje 
oglądających  osób  były  niezwykle 
spontaniczne. 
Najpiękniejsze jednak było to , że wszyscy nawzajem się akceptowaliśmy, to jest bardzo miłe.
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Grupa OTO ONI w swym premierowym 
przedstawieniu "Dziki Zachód"

Mieszkańcy naszego DPS-u w Zabłotach coraz lepiej radzą sobie na  
scenie.



Wśród  zaproszonych  gości  byli  przedstawiciele  lokalnych 
władz ze Starostą Bełchatowskim Szczepanem Chrzęstem na 
czele . Nie mogło tam zabraknąć delegacji z naszego Domu 
Pomocy Społecznej w Zabłotach. Reprezentowała nas grupa 
artystyczna "OTO ONI" w składzie: Urszula Nowak, Jacek 
Kur,  Marek  Adamusiak,  Wiesław  Gasiński,  Maciej 
Wcisłowski  oraz Edward Kowal,  wraz z  nimi  byli  obecni 
pracownicy  terapii  zajęciowej.  Nasi  mieszkańcy 
zaprezentowali  na  deskach bełchatowskiego  MCK-u nowe 
przedstawienie zatytułowane "DZIKI ZACHÓD". Nieczęsto 
zdarza się możliwość występu na tak dużej scenie,  artyści z 
Zabłot znakomicie czują się w takiej sytuacji. Ich występ był 
bardzo udany i spotkał się z dużym aplauzem. Gratulujemy 
naszym wspaniały aktorom sukcesów na scenie i życzymy 
dalszej owocnej pracy przy nowych wyzwaniach .

VII Turniej Gier Stolikowych-28.10.2013r 
Koniec  października  to  pole  do  popisów  dla 
naszych  mieszkańców  w  grach  stolikowych. 
Rozgrywane  są  zawsze  trzy  konkurencje: 
warcaby,  gra planszowa "Chińczyk" oraz gra w 
karty, popularny  "Tysiąc". W zawodach brało 
udział około dwudziestu osób. 

Każdy z zawodników turnieju wykazał duże 
umiejętności  i  ogromne  zaangażowanie. 
Dzięki  wspaniałej  organizacji  i  miłej 
atmosferze   zawody  przybrały  charakter 
sympatycznej  zabawy.  Gratulujemy 
uczestnikom udziału w zawodach , BRAWO 
DLA  ZWYCIĘŻCÓW !!!
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Prace pana Dariusza Nowaka 
przedstawione na tegorocznym przeglądzie  

w Bełchatowskim MCK-u

Zainteresowanie turniejem było bardzo duże.

W tym roku najlepsi okazali się od lewej:  
p. Edward Kowal, p. Zenon Michalski i p. Eugeniusz  
Mróz



08.11.2013r odbył się 
XVI Festiwal Sztuk Wszelakich 

w Łodzi
Niemal co roku grupa naszych mieszkańców  reprezentuje zabłocki 
DPS na Festiwalu Sztuk Wszelakich w Łodzi. Jak zwykle zaproszono 
bardzo dużo gości z kraju oraz z zagranicy. Sam przegląd teatralno-
estradowy trwał aż dwa dni.  Nasz zespół artystyczny "OTO ONI" 
występował  8 listopada z  nowym przedstawianiem zatytułowanym 
"Dziki  Zachód".  To już po raz kolejny w tym roku nasi  artyści  z 
powodzeniem pokazują swój nowy program i trzeba przyznać, że za 
każdym  razem  wykazują  coraz  większe  umiejętności  aktorskie  i 

wokalne. 
Widzieliśmy  wiele  występów 
zespołów  z  Polski  i  solistów  z 
Ukrainy,  wszystkie  nam  się 
podobały.  Spotkania  tego  typu 
zawsze  poprawiają  samopoczucie 
oraz promują różnorodną  twórczość 
dzieci,  młodzieży  i  dorosłych. 
Trzeba  zaznaczyć,  że  na  festiwalu 
odbył się przegląd filmowy, turniej 
recytatorski  i  poezji  śpiewanej, 
wystawa rysunku dziecięcego,  prac 
plastycznych   oraz   rzemiosła 
artystycznego.   Jak  zwykle 
wracaliśmy do domu z nagrodami i 
w wyśmienitym nastroju.

VII Turniej Tenisa 
Stołowego

19  listopada  w  naszym  domu  odbył  się 
coroczny  turniej  tenisa  stołowego.  Wielu 
mieszkańców  z  dużym  zaangażowaniem 
przystąpiło  do  zawodów.  Pojedynki  były 
bardzo  emocjonujące.  Panie  i  panowie  z 
wielką  ambicją  walczyli  o  laur 
zwycięstwa, który ostatecznie zdobył  pan 
Maciej  Wcisłowski.  Serdecznie 
gratulujemy  zwycięzcy  oraz  wszystkim 
uczestnikom turnieju.                                 
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Nasza grupa teatralna podczas występów w Łodzi

Nasz aktualny mistrz w akcji. Niepokonany w całym turnieju.



Trzeba  zaznaczyć,  że   zawody 
cieszyły  się  dużym 
zainteresowaniem.  Oprócz 
zawodników było wielu kibiców, 
głośny  doping  i  odgłosy  emocji 
towarzyszyły wszystkim meczom.

Było super !

Andrzejkowa tradycja w Zabłotach
Listopadowe  krótkie  dni  i  długie  wieczory 
sprzyjają  nostalgicznym nastrojom. To jednak 
nie znaczy, że ma być smutno. Jest    w naszym 
domu  dużo  możliwości  aktywnego  spędzania 
czasu  i  wiele  okazji  do  organizowania 
wspólnych  spotkań.  Ostatnie  dni  listopada  to 
wspaniały  czas  na  zorganizowanie  zabawy 
andrzejkowej.  Bardzo  nas  cieszy  to,  że  wielu 
mieszkańców przyszło na spotkanie nie tylko na 
poczęstunek,   który  jak  zwykle  był  jednym z 

najważniejszych  elementów  imprezy.  Duża 
ilość  osób  brała  czynny  udział  w  zabawie, 
którą  zorganizowali  pracownicy  terapii 
zajęciowej.   Były  różnego  rodzaju  wróżby  i 
wspaniała  zabawa  przy  muzyce  tanecznej. 
Było  dosyć  tłoczno,  ponieważ  do  zabawy 
przyłączyło się wielu pracowników , czuliśmy 
się jak w jednej wielkiej rodzinie. 
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników VII turnieju tenisa stołowego

Pani Ula liczy na szczęśliwą wróżbę.

Andrzejkowa zabawa wszystkim przypadła do gustu.



Mikołajki tylko 
z Mikołajem

Nieważne,  mamy  lat  pięćdziesiąt  czy 
pięć, Mikołaj zawsze wzbudza pozytywne 
emocje.  Nasi  mieszkańcy  są    tego 
przykładem. Szóstego grudnia w naszym 
domu  panował  mikołajkowy  nastrój. 
Każdy z domowników dostał w prezencie 
słodki  drobiazg.  Wszyscy  przyjmowali 
Mikołaja  z  uśmiechem  i   z  wesołym 
humorem. Byli i tacy co dostali rózgi, ale 
ostatecznie  ich  psoty   wybaczono,  a 
zapewnienia  poprawy  przyjęto.   To  był 
dzień w którym poczuliśmy się lepiej. To 
nie czary, ale dobre słowo i troska o innych czynią cuda, trzeba tylko być otwartym na dobro, 
nie chować się przed nim.  

UŚMIECH NA ŚWIĘTA
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Mikołaj zawsze cieszy się największym powodzeniem.

Czteroletni Adaś obserwuje karpie 
krążące w wannie pełnej wody. 
Nagle jeden z karpi przestał 
pływać. 
Mamo mamo zobacz! - woła Adaś 
- Chyba mu się skończyły baterie!

Mały Łukasz pyta rodziców: 
-Mamo, jak to jest z tą gwiazdką? 
Czy ona jest, czy to rodzice kupują 
prezenty? 
-No chyba jest...- odpowiada niepewnie 
mama. 
-Lepiej teraz powiedzcie mi prawdę, bo 
jak urosnę, a moje dziecko nie dostanie 
prezentu, bo ja nie wiedziałem, że muszę 
kupić to będzie wasza wina!  



CHOINKOWA KRZYŻÓWKA
Litery umieszczone w 
kratkach,oznaczone cyframi w prawym 
dolnym rogu, utworzą rozwiązanie, 
które wraz z krzyżówką prosimy 
dostarczyć na terapię zajęciową.

W drodze losowania wyłonimy 
zwycięzcę.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z 
gazetki nr 24 otrzymuje p. Arkadiusz 
Wdowiak
Po odbiór nagród zapraszamy na 
terapię.

         GRATULUJEMY!!!

POZIOMO: 
2.spływa z oka 
3.kolczasty ssak 
4.Polski Czerwony Krzyż 
7.duży kawał węgla 
8.ciągnie maszynę rolniczą 
9.jarmark,bazar 
12. gęsi w poduszce 
15.elektroniczny list 
16.pozioma belka w połowie masztu 
17. pasiasty, półszlachetny minerał 
18.arena, deski, estrada 
19.leci z kranu 
21. z niej kawior 
24. do pary z wnuczką

27. zwierzęta z korridy 
28.krótko o dziewczynie Aleksandrze 
30.wąwóz, parów, wąska dolina 
32.lata koło nosa 
33.cacko, świecidełko 
34.ścinał głowy 
35.zagródka dla dziecka 
....................................................

PIONOWO: 
1.obok chłopczyka 
5.grubianin, prostak 
6.ojciec w wołaczu 
9.sztuczna bieżnia 
10.wyprawa statkiem 
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11.budowla, budynek 
12.biała w kąpieli 
13.wytchnienie, ukojenie 
14.pracuje w hucie 
19.niejeden w głowie 
20.przed trzema 
22.gruby patyk, drąg 
23.atmosfera, pogoda 
25.duże ostre zęby 
26.męska gra na lodowisku 
27.bicz, batog 
29.teren z drzewami 
31.część sztuki teatralnej 


