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Witamy naszych czytelników… 

W pierwszym numerze naszej gazetki „Wiadomości z Wiosennej”. Będzie  ona 

wychodziła raz w miesiącu przy okazji działalności kawiarenki o przepięknej 

nazwie „Cafe u Przyjaciół”. 

Rok 2020 nie był dla nas łatwym i łaskawym rokiem.  Jeden wirus sprawił, że 

nasze dotychczasowe życie zostało postawione „do góry nogami”. Nie było 

turnusu rehabilitacyjnego, nie było pieszej pielgrzymki do Częstochowy, nie 

odbyły się festiwale i przeglądy, na które co roku jeździliśmy. Jednym słowem 

życie poza murami naszego Domu prawie się zatrzymało.  Zatrzymało się…na 

zewnątrz, ale nie w naszym domu.  

My się nie zatrzymaliśmy,  tylko postanowiliśmy aktywnie działać. Grupa 

teatralna „Przyjaciele” w 2020 roku wystawiła sześć przedstawień. Chcieliśmy 

jakoś podzielić się zdjęciami z nich. W tym numerze dowiecie się gdzie można 

je obejrzeć, a także poznacie kulisy przygotowań do premiery  „Królowej 

Śniegu”. 

Ponadto, przeczytacie jak wyglądają zajęcia relaksacyjne, zdobędziecie przepis 

na ciasteczka. 

Napisaliśmy także o odważnych mieszkańcach, którzy pokonali swoją 

nieśmiałość i wzięli udział w Domowym Przeglądzie Kolęd. 

Przeczytacie także relację z naszych balów karnawałowych i walentynkowych. 

Zachęcamy do lektury oraz zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia 

z nami gazetki „Wiadomości z Wiosennej”, której redakcja znajduje się w 

pracowni komputerowej. 

 

Redakcja 
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Kalendarz 2021 

Styczeń rozpoczęliśmy od stworzenia kalendarza na 2021 rok. Tematem 

tegorocznego kalendarza były nasze przedstawienia teatralne  z 2020 roku. 

Musieliśmy wybrać 12 zdjęć, tyle ile jest miesięcy w roku. Pod każdym zdjęciem 

zrobiliśmy tabelkę z dniami tygodnia i miesiąca. Trzeba było oznaczyć wszystkie 

niedziele i dni świąteczne. Gdy dwanaście miesięcy było gotowe, zrobiliśmy 

jeszcze stronę tytułową. Na koniec pozostało zalaminowanie  każdej kartki 

kalendarza i połączenie wszystkich kartek sznurkiem.  

 

 

 

Istnieje możliwość zamówienia takiego kalendarza. Należy zgłosić się do 

pracowni komputerowej. 
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Spacery 

Spacery na stałe zagościły w naszym domowym planie dnia. Podczas nich oprócz 

zażywania świeżego powietrza możemy prowadzić rozmowy, śpiewać piosenki, 

a także wspólnie odmówić modlitwę Anioł Pański. 
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Niech żyje Bal ! Bo to życie to bal jest nad bale! 

Karnawał -  czas zabaw i tańców. Nie mogło ich zabraknąć w naszym Domu.  

Tańczyliśmy w rytmie samby, a także  wraz z zespołem Skaldowie jechaliśmys 

kuligiem.  

Przed Balem Walentynkowym w naszym domu pojawiła się skrzynka na 

„walentynki”, które zostały odczytane i wręczone  podczas Balu. Nasz Bal 

Walentynkowy połączony był z Tłustym Czwartkiem, dlatego w czasie drugiego 

śniadania pojawiły się pączki. 
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Domowy Przegląd Kolęd 

21 stycznia w Dzień Babci odbył się  w naszym domu coroczny                              

Domowy Przegląd Kolęd. Podczas tego wydarzenia co odważniejsi mieszkańcy 

(a była ich spora grupa) mogli zaśpiewać kolędę stając na scenie przed widownią.  

Na przeglądzie oprócz tradycyjnych kolęd jak : „Dzisiaj w Betlejem”, „Bóg się 

rodzi” czy „Gdy śliczna panna” można było usłyszeć  także trudniejsze pastorałki 

na przykład „Całą noc padał śnieg” czy „Nowy Rok bieży”. 

Wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. 
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Zajęcia relaksacyjne 

 Nasi mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach relaksacyjnych z 

psychologiem, które odbywają się w sali teatralnej naszego Domu. Rozkładamy 

wtedy na podłodze karimaty, kładziemy się, zamykamy oczy i  wsłuchujemy się 

w muzykę relaksacyjną z odgłosami ptaków, przyrody. Po kilku minutach muzyki 

rozpoczynamy słuchanie bajki terapeutycznej. Podczas zajęć relaksacyjnych 

następuje wyciszenie całego organizmu. „Odpocząłem”, „Była  muzyka, ptaszki 

ćwierkały i bajka była ładna”, „Lubię te zajęcia” – to tylko niektóre z licznych 

opinii naszych mieszkańców, którzy uczestniczą w spotkaniach na sali teatralnej 

w każdą środę i piątek o godzinie 11.30. 

Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą się zrelaksować, odpocząć, 

posłuchać dźwięków przyrody i  bajki na zajęcia relaksacyjne. 

Wasz Psycholog 

Krzysztof Łoński 
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„Kino na Wiosennej” 

Bywają dni szare, pochmurne, deszczowe, czyli takie w których nie mamy 

możliwości wyjścia  na spacer. W takie dni nasza sala teatralna zamienia się                         

w  „ Kino na Wiosennej”.  Ostatnio wspólnie obejrzeliśmy film „Barbie Tajne 

agentki” 
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Z życia grupy  teatralnej „Przyjaciele” 

 Przedstawienie „Królowa Śniegu” – próby i przygotowania 

Nowy Rok to nowe wyzwania i nowe przedstawienia. Zaraz po Święcie Trzech 

Króli ruszyły próby do przedstawienia „Królowa Śniegu”. Główną rolę, postać 

Gerdy, dzielnej dziewczynki i siostry porwanego przez złą Królową Śniegu Kaja 

tym razem otrzymała Monika Juźwikowska. 

W pracowni artystycznej zostały przygotowane wszystkie elementy scenografii i 

wszystkie niezbędne rekwizyty. Największym i najważniejszym zadaniem było 

zrobienie sań Królowej Śniegu.  
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Wielka premiera! 

2 lutego 2021 roku odbyła się premiera spektaklu „Królowa Śniegu”. 

W tym przedstawieniu zostały wykorzystane piosenki ze znanych bajek jak 

Pocahontas, czy Kraina Lodu. Wprowadziliśmy do przedstawienia elementy 

pantomimy, a także dźwiękowe efekty specjalne. 

Idąc „za ciosem” postanowiliśmy zgłosić chęć udziału w Międzynarodowym 

Biennale XVI Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr”, dlatego nasze nagranie 

zostało uwiecznione i wysłane wraz ze zgłoszeniem do organizatorów.  

Nasze przedstawienie można w całości obejrzeć na stronie internetowej naszego 

Domu brwinow.ksnaw.pl 

 

                      Gerda z Kajem siedzą przed domem. 
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Na scenie pojawiła się Królowa Śniegu. 

 

Królowa Śniegu rozmawia z Kajem. 
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Gerda wyrusza na poszukiwania brata. Rozmowa z wroną. 

 

Gerda szuka Kaja u księżniczki. 
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       Gerda u Księżniczki rozbójniczki. 

 

      Księżniczka rozbójniczka i Grzegorz Stępkowski taniec. 
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      Gołąb oznajmia, że widział Kaja. Ren wie, gdzie leży  Laponia. 

 

      Wszyscy aktorzy na scenie. 
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Kronika grupy teatralnej 

Rozpoczęły się  prace nad Kroniką grupy teatralnej „Przyjaciele”. W  kronice 

znajdują się fotografie z opisami przedstawień z 2020 roku, a także zdjęcia z 

„Królowej Śniegu” 

Kronika jest dostępna do oglądania w pracowni komputerowej. 
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W miesiącu lutym trwają intensywne przygotowania do otwarcia kawiarenki 

„Cafe u Przyjaciół”. Będzie ona czynna raz w miesiącu, w wybranym dniu. W 

ofercie będzie można znaleźć takie produkty jak kruche ciasteczka, sernik 

wiedeński, tort bezowy, czekoladki. Do tego w kawiarni będzie można 

skosztować różnych rodzajów kawy i herbaty.  Płatność za wszystkie produkty 

będzie specjalnymi żetonami, które będą przyznawane raz w tygodniu w piątek 

o godzinie 15.00 w gabinecie psychologa.  

 

Jak zdobyć żetony? 

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Wystarczy brać aktywny udział w 

zajęciach terapeutycznych, dobrze się zachowywać. Istnieje także możliwość 

uzyskania żetonu za dodatkowe aktywności.  
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Przepis z pracowni kulinarnej 

 

 

Ciastka przez maszynkę.                                                         

1 kg mąki pszennej 

40 dkg tłuszczu                   

1,5 szklanki cukru 

7 żółtek 

0,5 szklanki kwaśnej śmietany 

Zapach waniliowy 

Orzechy 

Skórka pomarańczowa 

Wszystkie składniki wymieszać i zagnieść ciasto. Na maszynkę nałożyć nakładkę 

do robienia ciastek. Zmieniać formę według uznania. Piec w temperaturze 180 

stopni 12-15 minut.  

Małgorzata Sadura (pracownia kulinarna) 
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 Fizjoterapeuta Michał Wojciechowski poleca:  

Zestaw ćwiczeń na cały tydzień 

 

M
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                                 Echo z Kaplicy Ojca Pio 

Drodzy Mieszkańcy i Pracownicy bardzo się cieszymy, że wspólnie możemy 

uczestniczyć w różnych formach modlitwy w naszej kaplicy . 

Inicjatywa  modlitwy zrodziła się po śmierci Księdza Stanisława. Mieszkańcy  

codziennie odmawiali modlitwy w intencji kapłana. W ten sposób powstała 

jedność, bliskość oraz Boża miłość, która przenika wszystkie serca w trudnym 

czasie  pandemii i odejścia Księdza do Domu Ojca. 

 Codziennie o godz. 15.00, czyli w godzinie śmierci Pana Jezusa, w której 

możemy uprosić wszystko dla siebie i innych, a także dostąpić Wielkiego 

Miłosierdzia odmawiamy  Koronkę do Miłosierdzia Bożego . 

Po Koronce uczymy się  pieśni dziękując przy tym za wszelkie dobra i łaski. 

 W każdy czwartek odbywają  się Wieczory Uwielbienia polegające na 

wspólnym uwielbieniu Pana Jezusa . 

W tym tygodniu rozpoczął się Wielki Post. Zapraszamy w każdy piątek, po 

obiedzie na wspólne adorowanie Męki i Śmierci Pana Jezusa podczas 

nabożeństwa Drogi Krzyżowej.  

 

Joanna Paprocka. 
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ŁAMIGŁÓWKI 

1. Znajdź następujące wyrazy: 

ZIMA, SOPEL, CZAPKA, BAŁWAN, LUTY, BUTY, ŁYŻWY, ŚNIEG, KOT                                                                                                         

B A Ł W A N A B C Ł 
A K W N I C Z S H Y 
C B E Z Y Z A O Y Ż 

L U T Y L A K P A W 
P T I G N P M E I Y 
R Y J H O K Y L D E 

F S Z I M A T U W Y 
Ś N I E G A Z K O T 

 

2. Połącz kropki. 

 

 

 

 

Agnieszka Czekalska. 
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KOLOROWANKA „Królowa Śniegu” 

 

 

 

 


