
1 
 

NASZ DOM 
Informator DPS Zabłoty 

 

Nr26 (STYCZEŃ – MARZEC)/2014 

 

Wiosna i Wielkanoc to święto 
radości oraz nadziei 

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto obchodzone przez chrześcijan od II w. Jest 

tryumfem odradzającego się życia i wiosennego przebudzenia przyrody, nic więc dziwnego, 

że od wieków wiążą się z nim przeróżne zwyczaje i obrzędy. W polskiej tradycji są one 

szczególnie barwne i bogate. Obyczaje chrześcijańskie splatają się z pogańskimi misteriami 

tworząc niezwykle interesującą mieszankę kulturową. Radości tych świąt od wieków nie są 

w stanie przytłumić umartwienie, wielkopostna powaga, ani smutek, czy żałoba Wielkiego 

tygodnia, bo każdy z jego dni ma swoją barwę i rytuał oraz przybliża nas do radosnego 

wiosennego świętowania. 

Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, 
wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery, miłych 

spotkań z najbliższymi oraz smacznego jajka, mokrego 
dyngusa życzymy wszystkim mieszkańcom i pracownikom 

naszego domu.  
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Wspieramy Wielką 
Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy 
To już 22 raz zagrała Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Tym razem hasło akcji 

brzmiało "Na ratunek". Zebrane pieniądze przez 

fundację mają być przeznaczone na zakup 

sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej 

i opieki medycznej nad ludźmi starszymi. 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 

w Zabłotach już drugi rok z rzędu biorą czynny 

udział w tej szlachetnej akcji. Prace, które 

powstają podczas zajęć na terapii zajęciowej, 

cieszą się dużym powodzeniem. W 2013 roku 

podczas aukcji sprzedano wszystkie nasze prace 

za kilkaset złotych, w tym roku również 

wszystkie rękodzieła z naszego domu znalazły 

nabywców. Bardzo nas cieszy to , że możemy 

pomóc w ten sposób. Tak często nasi 

mieszkańcy doświadczają dobroci od innych 

i jeśli nadarzy się okazja odwdzięczyć, 

wówczas robią to z wielką radością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto nasze prace przeznaczone na wsparcie 

akcji WOŚP 2014. 

Wyjazd do kina 

W zimie dni są krótkie, a wieczory długie. 

Część mieszkańców z naszego domu 

postanowiła urozmaicić styczniową 

codzienność i wybrała się do kina. Jako, że jest 

w tym czasie karnawał, wybór filmu mógł być 

tylko jeden. Ostatnio na ekranach kin pojawiła 

się nowa komedia zatytułowana" Wkręceni". 

Na ten właśnie film wybraliśmy się 

sześcioosobową grupą. Pomysł był trafiony w 

dziesiątkę, wszyscy w wesołym nastroju wrócili 

do Zabłot 

Wizyta ze śpiewem na 
ustach 

W sobotnie popołudnie 11- go stycznia 2014 

roku złożyły nam wizytę panie z Koła Kobiet 

Wiejskich z Orchowa. Jest to prężnie działająca 

grupa osób, również panów. Mieliśmy okazję 

zobaczyć, a może przede wszystkim usłyszeć 

wspaniały występ, w czasie którego panie 

zaprezentowały mieszkańcom i pracownikom 

naszego domu przepiękne kolędy oraz pieśni 

biesiadne.  

 
Panie z Koła Kobiet Wiejskich z Orchowa 

prezentują się wspaniale. 

 

Repertuar przedstawienia wspaniale oddawał 

świąteczną i karnawałową atmosferę. Licznie 

zgromadzona publiczność reagowała 

spontanicznie, śpiewała razem z chórem, 

a w przerwach pomiędzy utworami głośno 

wyrażała zadowolenie poprzez oklaski i okrzyki 

zachwytu. Usłyszeliśmy melodie znane nam z 

dawnych lat przypominające przeróżne chwile z 

naszego życia. Wydarzenie to dało nam wiele 

radości, były też momenty wzruszenia. Po 
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godzinnym występie jeszcze długo grało nam w 

głowach.  

Po tych emocjach zaprosiliśmy naszych gości 

na herbatę. Panie i Panowie z Ochrowa to 

bardzo sympatyczne osoby. Żywo interesowali 

się życiem naszego domu i opowiadali nam o 

swojej działalności. Okazuje się, że śpiewanie 

to nie jedyna forma ich twórczości. Koło Kobiet 

Wiejskich z Orchowa wykonuje różnego typu 

rękodzieła oraz popularyzuje niezwykle modne 

w ostatnich czasach tradycje kulinarne. Cale 

spotkanie trwało niespełna trzy godziny, 

wystarczyło to aby miedzy nami wywiązała się 

nić sympatii. Było to bardzo udane popołudnie i 

mamy nadzieje, że to początek milej 

współpracy miedzy nami.  

 
Zainteresowanie występem było duże. 

Serdecznie dziękujemy 

naszym wspaniałym 
gościom za te śpiewające 

odwiedziny. 
 

 

ZABŁOCKIE JASEŁKA 

Okres świąteczny, który obecnie przeżywamy bogaty jest w różne zwyczaje i święta 

kościelne. Tak też po świętach Bożego Narodzenia , jest święto Trzech Króli. Zwyczajów jest 

bardzo dużo, najważniejsze to chodzenie kolędników po domach, obchody z turoniem lub 

z kozą, jasełka, pochody w święto Trzech Króli, widowiska herodowe czy wreszcie 

budowanie szopek bożonarodzeniowych.  

Mieszkańcy z naszego domu w Zabłotach 

postanowili kultywować tradycje i wystawili 

przepiękne jasełka. 

Przez ponad miesiąc trwały przygotowania 

do wystawienia jasełek. Polegały one na 

wykonaniu strojów i całej scenografii. 

Wszystkie te prace wykonali nasi 

mieszkańcy wraz z pracownikami terapii 

zajęciowej. Innym elementem przygotowań 

były próby, w których udział brały osoby 

występujące w przedstawieniu oraz wielu 

innych mieszkańców zwabionych wesołą 

atmosferą. Śpiewanie kolęd oraz pozostałe 

prace potrzebne do wystawienia jasełek zintegrowały i uaktywniły wielu domowników. 

Wydaje się, że to jest najważniejszym rezultatem pracy, jaką wszyscy włożyliśmy w to 

 
Scenografia przedstawienia w pełni 

wyrażała klimaty bożonarodzeniowe . 
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przedstawienie. Premiera odbyła się 

14 stycznia 2014 roku. Zaprosiliśmy 

mieszkańców i pracowników 

naszego domu. Jak zwykle przed 

takim wydarzeniem, mieliśmy tremę. 

Po pierwszych słowach napięcie 

opadło i cały spektakl pokazaliśmy 

bezbłędnie. Nasz trud został 

wspaniale nagrodzony brawami. 

Cała publiczność śpiewała kolędy 

razem z zespołem. Były chwile 

wesołe, ale i wzruszenia. Jasełka 

ogromnie się podobały, oklaski 

trwały długo, usłyszeliśmy wiele 

słów uznania, za co wszyscy twórcy 
przedstawienia serdecznie dziękują. 

Na drugi dzień w pomieszczeniach 

terapii zajęciowej wszyscy wykonawcy spotkali się przy kawie, dzieliliśmy się radością z 

osiągniętego sukcesu i snuliśmy plany o kolejnych, nowych przedstawieniach.  

Wizyta na wyjątkowej wystawie 

W lutym w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 9 w Bełchatowie nasi 

podopieczni zwiedzili wystawę pt. 

"Recyklingowa twórczość", której autorkami 

są Ewa Nawrot i Kinga Bedońska. Prace 

wykonane są ze skręconych papierowych 

rurek, przypominają nam przedmioty 

wiklinowe. Nasi mieszkańcy w ramach terapii 

zajęciowej zajmują się robieniem przeróżnych 

rzeczy, wieloma technikami artystycznymi. 

Wizyta na wystawie rozszerza ich horyzonty 

twórcze i wzbogaca wiedzę o technikach 

plastycznych. 

Wszyscy z dużym zainteresowaniem oglądali 

przedmioty wykonane tą oryginalna techniką. 

Podziwiali pomysłowość i niezwykłą 

pracowitość jaką musieli wykazać się twórcy 

podczas wykonywania tych niezwykłych prac. 

Gratulujemy autorom zorganizowania tak wspaniałej wystawy. 

 
Zaangażowanie wykonawców było ogromne i udzieliło 

się publiczności. WSPANIAŁEJ PUBLICZNOŚCI! 

 
Pan Maciej i Pan Edward przy oryginalnej 

figurze. 

 

 

 
Recyklingowa ekspozycja zadziwia swoją 

wyjątkowością 
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Msza z okazji  

,,Dnia Chorego" 

Tradycyjnie od wielu lat 11-go lutego każdego 

roku w naszym domu odprawiana jest 

uroczysta Msza Święta w intencji ludzi 

chorych. 

Proboszcz z Kociszewa nie zapomina o nas, 

z chęcią przyjeżdża i wspólnie modlimy się za 

ludzi cierpiących. Takie chwile są bardzo 

ważne jest nam wtedy lepiej.  

Nasi mieszkańcy podczas mszy. 

 

 

 

 

Bal karnawałowy w Łochyńsku 

Jest czas na zadumę i czas na rozrywkę. W DPS w Łochyńsku zorganizowano bal 

karnawałowy. Panowie z naszego domu z ochotą pojechali do zaprzyjaźnionej placówki na 

zabawę. Jak widać na zdjęciach nikt się nie nudził. Panowała wesoła atmosfera, wiele osób 

zawarło nowe znajomości. Żal było odjeżdżać. 

 
Pan Jacek królował na parkiecie.  Kolorowe balony nad głowami, świetna muzyka 

... i jak tu się nie bawić. 
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WALENTYNKI Z 

MŁODZIEŻĄ 

Święty Walenty nie zapomniał o naszym 

domu i zafundował nam wspaniałą zabawę. 

Młodzież oraz nauczyciele z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie 

zorganizowali spotkanie walentynkowe. Po 

miłym powitaniu, uczniowie opowiedzieli nam o 

tym święcie, jak i kiedy powstało oraz czego 

dotyczy. Następną częścią imprezy była 

dyskoteka. Nasi goście przywieźli ze sobą sprzęt 

potrzebny do zorganizowania zabawy. Świetnie 

dobrana muzyka i kolorowe światła pomogły 

w stworzeniu dyskotekowego nastroju. 

Mieszkańcy razem z młodzieżą bawili się 

znakomicie Do wspólnej zabawy przyłączyli 

się nauczyciele oraz pracownicy DPS-u. Przez 

ponad dwie godziny trwała wspaniała 

dyskoteka, młodzi didżeje rozbawili 

wszystkich w mistrzowski sposób. Na 

zakończenie wszyscy zasiedliśmy przy kawie i 

ciastku. To było miłe przedpołudnie i myślę, 

że święty Walenty byłby z nas zadowolony.  

 

ROZRYWKOWY TŁUSTY CZWARTEK 

Zgodnie z tradycją w ostatni czwartek 

karnawału było głośno i wesoło. Odwiedzili 

nas artyści z Miejskiego Centrum Kultury 

w Bełchatowie. Był to duet wokalno –

instrumentalny ,,Apetyt na czereśnie", pani 

Katarzyna Chmiel śpiew oraz pan Piotr Kulpa 

gitara i śpiew. Zaprezentowali licznie 

zgromadzonej publiczności swój program 

artystyczny, piosenki z dialogami oraz 

konkursy. Całość wprowadziła nas 

w karnawałowy nastrój. Tym bardziej, że 

odwiedzili nas nasi dobrzy znajomi 

z Środowiskowego Domu Samopomocy 

 
Zabawa w kółeczku nigdy nie traci na 

popularności. 
 

 
Nasi podopieczni zawsze wykazują duże 

zainteresowanie. 
 

 
Artyści pięknie śpiewali i pięknie wyglądali. 
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w Drzewocin.

 
Wspólna zabawa, to coś co umiemy najlepiej. 

 
Po występie publiczność zamieniła się 

w rozbawioną grupę, która przy rytmach 

muzyki tańczyła przez najbliższe kilka godzin. 

 
Tego dnia pączki miały największe powodzenie. 

 
Oczywiście, jak na tłusty czwartek przystało, 

w przerwach pomiędzy jednym tańcem, 

a drugim objadaliśmy się pączkami. To był 

przepyszny dzień.  

 

Kiej, ostatki to ostatki, cieszcie się 
dziołchy i matki. 

 

Według starego, polskiego zwyczaju, ostatnie dni przed wielkim postem to czas, kiedy trzeba 

najeść się do syta, wytańczyć, wybawić się, 

wyśmiać i wykrzyczeć. Na ulice miast i 

wiejskie drogi wychodzą korowody wesoło 

bawiących się i robiących przeróżne figle 

przebierańców. Mieszkańcy naszego domu 

zawsze pamiętają o tej niezwykłej tradycji. 

 
Przebrania były świadectwem dużej fantazji 

i wesołego usposobienia. 

 
 

Korowód przebierańców przedefilował 

przez środek wioski .  
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Poprzebierani i w wesołych humorach przeszli przez większość pomieszczeń naszego domu 

siejąc śmiech oraz zamieszanie. Potem wyruszyli w pochód po okolicznych wioskach, 

Karczmy i Zabłoty. 

 

Panowie rozbawili Panie 

Z okazji Dnia Kobiet nasi Panowie przygotowali niezwykły występ artystyczny. Tematem 

przedstawienia były oczywiście kobiety, ich 

zalety , wady i sposób bycia postrzegany oczami 

mężczyzny. Cały występ był pełen humoru 

i wspaniałej zabawy. Gratulujemy 

wykonawcom wspaniałego pomysłu i 

oczywiście przyłączamy się do życzeń dla 

naszych wspaniałych pań. 
 

 

 

 

  

 
Jak widać...Panie były bardzo zadowolone. 

 

 
Nasi męscy mężczyźni imponowali swoją 

męskością. 

 

 
Był moment, gdy powiało grozą.  
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Konkurs plastyczny o tematyce 

wędkarskiej rozstrzygnięty 

Z okazji Święta Patrona Wędkarzy św. 

Józefa, co roku Polski Związek Wędkarski 

Koło nr 37 w Zelowie organizuje w naszym 

domu konkurs plastyczny o tematyce 

wędkarskiej. Nasi mieszkańcy zawsze bardzo 

chętnie uczestniczą w tym wydarzeniu. W 

tym roku udział wzięło dziewięć osób, 

wszyscy z niecierpliwością czekali na 

rozstrzygniecie konkursu.  

Pierwsze miejsce zajęła p. Urszula Nowak,  

 
Pani Ula odbiera zwycięski puchar 

 

drugie miejsce pan Zenon Michalski, a trzecie 

miejsce pan Bartłomiej Kwec. 

 
Z takich plastycznych umiejętności można być 

dumnym. 

 

Nasz mieszkaniec na nowej drodze życia 

Na szczęście nigdy nie jest za późno. Nasz 

mieszkaniec pan Edward i pani Irena 

z DPS-u w Bełchatowie, w dniu 19 marca 

tego roku wstąpili w związek małżeński. 

Wszyscy życzymy nowożeńcom dużo 

szczęścia i radości na nowej drodze życia. 

 
 

Uroczysta chwila zaślubin 
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY... 

i uśmiechnęło się słońce. 

 

Chociaż zima w tym roku nie była zbyt sroga i trwała krotko, to i tak żegnaliśmy ją 

z radością. We wspaniałych humorach 

witaliśmy pierwszy dzień wiosny. 

Tradycyjnie spalona Marzanna znalazła 

swój koniec w zbiorniku wodnym na 

Patykach. Grupa naszych mieszkańców 

zgodnie z tradycją przywitała wiosnę. 

Dzień był iście wczesnowiosenny, 

świeciło słońce i mocno wiało. Wycieczka 

się udała, teraz czekamy na ciepłe, 

słoneczne i kwieciste dni.  
 

 
 

WIOSENNY HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? - Bo 

jestem romantyczny. - Nie rozumiem. - Wczoraj 

siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. 

Tak się zasłuchałem, że nie usłyszałem kosiarki... 

Zajączek wchodzi do baru i mówi: -Kto mi 

pomalował rower na zielono?! Cisza... Wstaje 

niedźwiedź i mówi: -Ja, bo co?! A zajączek na to: 

-Chciałem się tylko zapytać, jak długo schnie 

farba!  

 

 

 

 

 

 

 
Wiosnę widać wszędzie, a szczególnie na 

twarzach.  
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Wiosenna krzyżówka  
   

   1          

   2          

 3            

    4         

 5            

 6            

7 
            

8 
            

9 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wiosną na drzewach. 

2. Malowane jajka. 

3. Pierwszy wiosenny kwiat. 

4. .... poniedziałek- inaczej 

śmingus dyngus. 

5. Wiosną przylatują z ciepłych 

krajów. 

6. Wydał Jezusa za srebrniki. 

7. Świąteczny z rogami ... z 

marcepanu. 

8. Najważniejsza niedziela 

Świąt  

9. Wielkanocnych. 

10. Idziemy z nią w Święta 

Wielkanocne 

11. do Kościoła.  
 

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 25 otrzymują p. Krzysztof Sapela i 

p. Tadeusz Stoszek. Po odbiór nagród zapraszamy na terapię. GRATULUJEMY!!! 


