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Witamy naszych czytelników… 

W drugim numerze naszej gazetki „Wiadomości z Wiosennej”.  

Pierwszy numer cieszył się wśród Was bardzo dużą popularnością. 

Drugi numer naszej gazetki przypada na okres Wielkiego Postu, czyli 

czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego, dlatego nie zabraknie w tym numerze tematów z 

przygotowań. 

 Poza tym  przeczytacie relacje z 41 rocznicy ślubu Zofii i Ziemowita. 

Przeżyjemy jeszcze raz koncert zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 

Obejrzymy fotoreportaż z otwarcia kawiarenki „Cafe u Przyjaciół”. 

Przeczytacie jak w naszym Domu obchodziliśmy Dzień Kobiet i Dzień 

Mężczyzny. 

 Przybędziemy z wizytą do  naszej grupy teatralnej ‘Przyjaciele” i  

podpatrzymy nad jakim przedstawieniem pracują na scenie i nie tylko. 

 Dowiemy się, na jakie trudne pytania szukają odpowiedzi nasi 

mieszkańcy podczas zajęć z psychologiem. 

Z pracowni kulinarnej wyciągniemy kolejny przepis, a od fizjoterapeuty 

kolejny zestaw ćwiczeń.  

Nie zabraknie także łamigłówek i kolorowanki. 

Zachęcamy do lektury oraz w dalszym ciągu zapraszamy wszystkich 

chętnych do współtworzenia z nami gazetki „Wiadomości z 

Wiosennej”, której redakcja znajduje się w pracowni komputerowej. 

 

Redakcja 
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41 lat minęło jak jeden dzień! 

Wspaniały tort, życzenia, prezenty i piosenki Mieczysława Fogga.          

W takiej wspaniałej atmosferze swoją 41 rocznicę ślubu obchodzili 

Państwo Zofia i Ziemowit, którzy wraz ze swoim synem Robertem 

mieszkają w naszym Domu od początku jego istnienia. 

„Był silny mróz, a ja wracałam od fryzjera, nie mogłam nic założyć na 

głowę, bo bym zepsuła swoją ślubną fryzurę” – wspominała ten dzień 

pani Zofia. 

„Wtedy to były zimy, nie to co teraz, ale pięknie było” – dodaje pan 

Ziemowit. 

Naszym jubilatom życzymy kolejnych wspaniałych lat razem. 
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Koncert zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” 

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w specjalnym koncercie pod 

tytułem „Kalejdoskop Barw Polski”, zespołu Pieśni i Tańca 

„Mazowsze”, który był dedykowany podopiecznym i pracownikom 

Domów Pomocy Społecznej. Patronat nad koncertem objęła Pierwsza 

Dama Agata Kornhauser-Duda, która przed rozpoczęciem koncertu 

skierowała do widzów kilka słów zachęty. 

Podczas koncertu mogliśmy zobaczyć niezwykłe połączenie muzyki, 

śpiewu i tańca. Szczególne wrażenie zrobiły na nas liczne stroje 

regionalne i przeurocza choreografia. Wysłuchaliśmy także naszych 

pięknych ludowych pieśni. 
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Międzynarodowy Dzień Kobiet 

Wszystkie mieszkanki naszego Domu zostały zaproszone w tym dniu 

do Sali teatralnej która została przekształcona w salon urody. 

Przy stolikach czekały nasze terapeutki, które na życzenie malowały 

paznokcie, nakładały na twarz maseczki i robiły delikatne makijaże. 

W salonie urody znalazł się także barek w którym serwowano kawę, 

herbatę lub zdrowotny koktajl odmładzający. 
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Dzień Mężczyzny 

Panowie również mieli święto w Dniu Mężczyzny. W tym dniu został 

rozegrany przy dźwiękach muzyki latynoamerykańskiej Turniej Kręgli i 

Turniej Piłkarzyków. Obydwie konkurencje cieszyły się bardzo dużą 

popularnością. Były nagrody i dyplomy.  
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Co to jest RODO i z czym to się je? 

Na zajęciach grupowych nasi mieszkańcy wspólnie szukali odpowiedzi 

na te i inne pytania związane z ochroną danych osobowych. 

Określali, co konkretnie mieści się w pojęciu dane osobowe i dlaczego 

nie powinno podawać się ich do publicznej wiadomości. 

Przy tej okazji uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jakie zagrożenia w 

związku z RODO niesie za sobą niefrasobliwe korzystanie z internetu 

czy rozmowy telefonicznej . 

 

Wasz Psycholog 

Krzysztof  
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Spacery 

Nasze spacery wydłużyły się poza teren naszego Domu.  Chodziliśmy 

do pobliskiego sklepu.  Przed wyjściem przypomnieliśmy sobie 

podstawy bezpieczeństwa związane z COVID -19 takie jak dystans, 

maseczka, dezynfekcja. Po drodze sprawdzaliśmy czy widać już 

zbliżającą się wiosnę. Zakupy stały się okazją do przeprowadzenia 

treningu ekonomicznego. 
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Treningi sportowe 

W miesiącu marcu rozpoczęliśmy godzinne zajęcia  sportowe na sali 

gimnastycznej w zaprzyjaźnionym klubie. Zajęcia odbywają się dwa 

razy w tygodniu we wtorki i w czwartki i trwają jedną godzinę. Naszym 

mieszkańcom bardzo spodobały się zajęcia ogólnousprawniające i z 

dużą radością biorą w nich udział.  
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Z życia grupy  teatralnej „Przyjaciele” 

Rozpoczął się Wielki Post, czyli czterdziestodniowe oczekiwanie na 

Święta Wielkanocne. Grupa teatralna „Przyjaciele” rozpoczęła próby 

do przedstawienia wielkanocnego zatytułowanego                                   

„Zwyczaje wielkanocne”. Równolegle z próbami w sali teatralnej 

rozpoczęły się w pracowni plastycznej przygotowania dekoracji i 

rekwizytów. Nasi aktorzy są tak zaangażowani, że wykorzystują każdą 

wolną chwilę, aby nauczyć się swojej roli albo piosenki. 
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Równo miesiąc temu nastąpiło otwarcie naszej kawiarenki domowej 

„Cafe u Przyjaciół”. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia. 

 

 

Ostatnie przygotowania przed otwarciem. 
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W oczekiwaniu na obsługę. 

 

Kelner za chwilę do Państwa podejdzie. 
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Scena zamieniła się w kawiarniany kącik. 

 

Kawę z mlekiem i cukrem,  poproszę! 
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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 na 

przykład za pełnienie dyżuru na stołówce lub pomoc opiekunom w 

sprzątaniu Domu. 

Raz w tygodniu, w każdy piątek psycholog po konsultacji z terapeutami 

i opiekunami przyznaje żetony. Za uzyskane żetony w naszej 

kawiarence jest możliwość zakupienia różnego rodzaju kawy, herbaty, 

lemionady, a także różnego rodzaju ciastek, muffinek, a nawet sernika 

czy tortu bezowego. 

Zachęcamy zatem do zbierania żetonu, aby jak najlepiej i najsłodziej 

spędzić czas w naszej kawiarence. 

Kiedy czynna jest kawiarenka? 

Kawiarenka „Cafe u Przyjaciół” otwarta jest w raz w miesiącu, w trzeci 

piątek miesiąca, w godzinach od 14.00 do 15.30. 
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Echo z Kaplicy Ojca Pio 

Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Zbliżamy się  do Świąt 

Wielkanocnych. W Kaplicy została pomalowana wnęka, 

przygotowaliśmy wspólnie Grób Pański. Został on przybrany w szaty 

koloru fioletowego, symbolizującego pokutę, umartwienie i żałobę, a 

zarazem jest  oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa i związaną z tym 

nadzieję. Pamiętajmy również, że Wielki Post kończy się Niedzielą 

Palmową. Tego dnia przynosimy palmy, które są symbolem 

odradzającego się życia . 

 

W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywać Triduum Paschalne, które 

zaczyna się w Wielki Czwartek (dzień ustanowienia przez Jezusa 

sakramentu Eucharystii), Wielki Piątek (dzień śmierci Pana Jezusa na 

Krzyżu), jedyny dzień w roku liturgicznym, w którym nie odprawia się 

Mszy Świętej. W tym dniu odbywa się Adoracja Krzyża połączona z 

Drogą Krzyżową. 

Rok temu, tego właśnie dnia odszedł do Pana Wielki Pasterz naszego 

Domu i całego Stowarzyszenia  Ksiądz Stanisław Jurczuk. Zostawił  

pustkę i grób jakiego się nikt nie spodziewał. W codziennych 
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modlitwach w Kaplicy polecamy duszę zmarłego Ks. Stanisława i 

wierzymy, że wstawia się za nami.  

 

Wielka Sobota to czas świecenia pokarmów. Do święconki wkładamy 

jajka, sól, pieprz, chrzan, kiełbasę, chleb, baranka (symbol 

Zmartwychwstałego Jezusa). 

Wielkanoc czyli Niedziela Wielkanocna to najstarsze i najważniejsze 

święto chrześcijańskie. Świętujemy w tym dniu Zmartwychwstanie 

Jezusa. 

Tak więc na ten  czas  życzmy sobie pokoju w sercach, radości w Panu 

i wszystkiego dobrego dla Pracowników i Mieszkańców. Byśmy trwali 

w miłości, zgodzie i prawdzie jakie niesie ze sobą Zmartwychwstanie. 

Niech  ta Wielkanoc będzie przemianą w naszych sercach byśmy byli 

światłem dla innych, które promienieje z pustego grobu. 

Joanna (terapeutka) 



 

18 
 

 

Przepis z pracowni kulinarnej 

  

 Hummus 

1 ½ szklanki ugotowanej cieciorki 

Namoczyć na noc ze szczyptą soli. Rano wodę odlać i gotować półtorej 

godziny w nowej wodzie bez soli. 

1 łyżka pasty Tahini 

Sok z jednej cytryny 

Oliwa extra vergine 

1 ząbek czosnku rozstarty z solą 

Pieprz 

Sól 

Świeża kolendra i zielona pietruszka 

Wszystkie składniki  zmiksować. Polać oliwą i posypać zieleniną. 

 

Małgorzata  (pracownia kulinarna) 
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Dobre rady fizjoterapeuty Michała 

Jak na nasz organizm działa rozgrzewka i do czego jest nam 

potrzebna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowa rozgrzewka dla Wszystkich  
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Łamigłówki 

W puste kratki wpiszcie brakujące litery tak aby powstały słowa. 

W             E 

Y             O        S 

N           P 

K W I A T  

D Y Ż U R  Y 

R A K I  T A 

B  H A T E R 

K R O  A 

A N A N A  

 A R A S O L 
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Kolorowanka 
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