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Praca w ŚDS podczas pandemii

Podczas zawieszonej działalności terapeuci
Środowiskowego Domu Samopomocy podtrzymywali
stały kontakt z uczestnikami oraz prowadzone były
zajęcia w trybie zdalnym .Miały miejsce odwiedziny
uczestników w domach, wspólne spacery .W tygodniu,
w którym przypadał Światowy Dzień Chorego
szczególnie pamiętaliśmy o naszych uczestnikach odwiedzając ich w domach. Natomiast na
Walentynki w pracowni kulinarnej powstały ciasteczka z sentencją dla wszystkich
uczestników. Tego dnia nikt nie powinien być sam, dlatego pamiętaliśmy szczególnie o
samotnych . Terapeuci systematycznie wspierali uczestników, rodziny, opiekunów w
załatwianiu spraw urzędowych oraz dostarczali niezbędną dokumentację.
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Duszpasterstwo

Msze św. i katechezy

Wystawy
Odwiedzaliśmy Galerię w Jatkach i oglądaliśmy wystawy obrazów
prof. Zygmunta Rafała Strenta i „Obrazki z książkami”.
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Spotkania
Występ Iluzjonisty w ŚDS

Odwiedził nasz ośrodek Iluzjonista Tristo z Zielonej Góry pan Janusz Popiel. Iluzjonista
ten należy do czołówki polskich artystów-iluzjonistów i prowadzi pokazy iluzji podczas
bankietów, programy estradowe dla dorosłych, wyrusza również w Polskę i odwiedza
Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej i inne ośrodki dla osób z
niepełnosprawnościami. Podczas pokazów używa wielu rekwizytów /chusty, monety,
banknoty, płyty gramofonowe, laski, butelki, szklanki, papier, gołębie/, wesoło spędziliśmy
czas.
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Gość Specjalny

W Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej miało miejsce
spotkanie autorskie z Anną Lendzioszek.
Organizatorami spotkania była MBP i ŚDS.
Celem spotkania była promocja tomiku wierszy autorki pt „Oczyma
Duszy”.
Gościem specjalnym był pan Jacek Cygan - autor tekstów piosenek, poeta prozaik, scenarzysta
juror i organizator festiwali muzycznych, osobowość telewizyjna, kawaler orderu uśmiechu.
Pan Jacek Cygan napisał wstęp do tomiku.
Tomik został wydany dzięki fundacji AMF „Nasza Droga”.
ŚDS i MBP dziękują uczestnikom spotkania za przybycie a szczególne podziękowania dla pana
Jacka Cygana i małżonki pani Ewy Cygan, państwa Anny i Macieja Formanowiczów oraz
dziękujemy rodzinie autorki.
Organizatorzy: MBP i ŚDS.

5

V Ogólnopolskie Czytanie

Troje uczestników Paweł Miłkowski, Lucyna Nowacka i Marta
Skłodowska brało udział w V Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady
Małgorzaty Musierowicz

Dzień Matki

Postanowiliśmy wyjść na zewnątrz do wszystkich mam.
Przygotowaliśmy „Kram Dla Mam”. Osoby odwiedzające nasze
stoisko mogły zaopatrzyć się w prezenty dla swoich mam, wykonane
przez uczestników.
Imprezie towarzyszył zespół, który prezentował „Pieśni wiatru” na
Fletni Pana oraz akordeonie. Impreza była bardzo udana, mamy
zadowolone, że mogły się spotkać i że o nich się pamięta a
uczestnicy szczęśliwi.
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Pamiętaliśmy też i o tatusiach

Oto kilka wypowiedzi uczestników ŚDS na temat swoich ojców:
Gieniek - „Ojciec był zdunem - stawiał piece, przed wojną był żołnierzem,
pamiętam, że kupował mi zabawki”
Maciek – „Kochałem swojego tatę, był dobrym gospodarzem, hodował świnie, krowy”
Darek – „Mój tatuś był dobry, pomagał mamusi w wychowywaniu nas, kupował, nam
ubrania”
Aneta – „Mój tata pracuje, stawia domy, drewno tnie na opał”
Beatka – Kochałam tatusia, był wojskowym, podpułkownikiem, pomagał ludziom, chwalili go”
Wioletta „Nasz tata pracował na kolei przy rozładunkach, później był konwojentem, niczego
nam nie brakowało, był dobrym tatą, dbał o rodzinę, na koniec był ochroniarzem,
lubił pracować”
Asia – „Był wspaniałym tatą, był wyrozumiały, pomagał mamie i dzieciom, lubił oglądać
piłkę nożną, pracował jako kierowca taksówki, kochał rodzinę.
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Wydarzenia, rocznice
Pamiętamy o żołnierzach wyklętych.

Ojcze Święty Nie Zapomnimy!
Gdy tamtego majowego dnia na placu św. Piotra padły pierwsze strzały, zamarł cały
świat. Wszyscy ci, którzy szli za Jego głosem i dobrym słowem byli zrozpaczeni i drżąc o życie
ukochanego Ojca Świętego trwali nieustannie zjednoczeni na wspólnej modlitwie. Próbowano
zrozumieć, jak mogło do tego dojść? Kto mógł tak bardzo znienawidzić człowieka, który przez
całe swoje życie, a także późniejszą papieską wędrówkę wpajał nam miłość i szacunek, i dzięki
któremu wiemy i rozumiemy czym jest wiara? On jednak przebaczył. Tak po prostu. Dla wielu
z nas jest to po ludzku niezrozumiałe, ale Jan Paweł II w każdym geście miłosierdzia i
przebaczenia widział rękę Boga.
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120 Rocznica Urodzin płk. Witolda Pileckiego

W związku ze 120 rocznicą urodzin pułkownika Witolda Pileckiego odwiedziliśmy
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, gdzie obejrzeliśmy wystawę pt.„ Życie i Obyczaje
Dwudziestolecia Międzywojennego”.
Wypowiedzi uczestniczki n/t w/w wystawy:
„Moim zdaniem wycieczka była super. Wystawa była
interesująca. Robiliśmy zdjęcia z eksponatami.
Dostaliśmy
Witoldzie

książeczki
Pileckim.

o
Były

ciekawe naczynia z zielonego
szkła. One mi się podobały”.

Witold Pilecki – człowiek, który nie stchórzył

Gdy wybuchła II wojna światowa i wszechobecny terror zbierał coraz większe żniwo, a
bezsilne rzesze Bogu ducha winnych obywateli nie mieli znikąd pomocy, na drodze ogromu
tragedii i całego wojennego pogromu stawali ludzie, którzy w celu ratowania bliźniego i
ukochanej Ojczyzny nie cofnęli się przed niczym.
Jedną z takich wyjątkowych i niezłomnych osób był urodzony w 1901 roku Witold Pilecki,
polski żołnierz i człowiek, który chcąc odkryć prawdę o zbrodniach Niemców i uzyskać
wiarygodne dane na temat ich działań wojennych, z własnej woli dostał się do obozu
koncentracyjnego Auschwitz Birkenau. Dokonał tego pod pseudonimem Tomasz Serafiński.
Podczas pobytu w obozie zagłady trzykrotnie przechodził bardzo ciężkie choroby. Wrócił do
pełni zdrowia tylko dzięki pomocy doktora Jana Deringa, również żołnierza. Pobyt w
Auschwitz pomimo ciężkiego szoku panującymi tam warunkami i ogromem okrucieństwa
okupanta nie obciążył i nie załamał go psychicznie. Poprzez trudy tamtego życia czuł się
jeszcze bardziej zmobilizowany do walki z wrogimi siłami.
Witold Pilecki swoim bohaterstwem zapisał się w pamięci wielu. Jego legenda wciąż jest
rozpowszechniana i dociera do coraz młodszych pokoleń.
Tekst napisała Anna Lendzioszek Uczestniczka ŚDS
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Bohater narodowy w oczach uczestników ŚDS

Witold Pilecki dla uczestników był: żołnierzem, walczył za Polskę, bohaterem, ojcem,
mężem, lubiany przez żołnierzy, współtowarzyszy broni, szanowany.
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7 Bieg Wolności i Solidarności

Braliśmy udział w 7 Biegu Wolności i Solidarności.
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Konstytucja 3 Maja

Z okazji 230 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja uczestnicy ŚDS malowali symbole
związane z rocznicą.

8

Narodowe Czytanie

Dzień Ziemi

Obchodziliśmy 50 Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji rozmawialiśmy o tym, co trzeba robić
aby środowisko, w którym żyjemy było czyste, bez zanieczyszczeń, aby Ziemia jak najdłużej
służyła wszystkim ludziom na świecie.
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„Ogrodowa Przystań”

W „Topolowym Zakątku” przy ul. Szkolnej powstała „Ogrodowa
Przystań”.
Zadaniem Ogrodowej Przystani jest integracja społeczności lokalnej,
aktywne

spędzenie

czasu

na

świeżym

powietrzu,

zwiększenie

funkcjonalności miejsca, zwiększenie walorów estetycznych, edukacyjnych. Zakładanie
ogrodu będzie umożliwiało uprawianie różnorodnych gatunków roślin. Ogród będzie służył
mieszkańcom, będzie otwarty dla wszystkich chętnych. Zakładanie ogrodu społecznego będzie
długotrwałym projektem służącym do edukacji i zmiany wyglądu przestrzeni, którą można
wykorzystać ku dobru wspólnemu. Będą zaspokojone potrzeby wszystkich mieszkańców
miasta głównie osób niepełnosprawnych, którym potrzebnym jest taka forma rehabilitacji.
Miejskie ogrodnictwo to forma hortiterapii i aktywności ruchowej.
Chcemy również żeby ogród był miejscem spotkań, podczas których odwiedzający będą mogli
dosadzić coś od siebie, wypielić, posiedzieć, zrelaksować się.
Ogród powstaje dzięki włączeniu się w akcję Burmistrza Miasta Pana Jerzego Bauera,
pracowników Urzędu Miasta, ŚDS, Stowarzyszenia „Przystań”,

Forte „Formy-Fabryka

Inicjatyw” Edycja VII 2021 oraz zaangażowaniu Jednostek Miejskich i osób indywidualnych.
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Leśny Ogród Zmysłów

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka zorganizowało otwarcie „Leśnego Ogrodu
Zmysłów”, który znajduje się na terenie Nadleśnictwa Budy Grudzie.
Ogród edukacyjny składa się: z miejsca spacerów, roślin leśnych, ziół i owoców, barci
w sośnie, hotelu dla owadów, oczka wodnego oraz wiaty, pod którą można odpocząć.
Zajęcia w ogrodzie będą działały kojąco i zdrowotnie na wszystkich odwiedzających ale
głównie na osoby niepełnosprawne, które były inspiracją do utworzenia tego miejsca.
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Świątecznie
Jarmark Wielkanocny

Nasze wyroby z witrażu i ceramiki bardzo przypadły do gustu
odwiedzającym Jarmark. Dostaliśmy dużo pozytywnej energii i i pochwał.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Mikołajki z Fundacją AMF „Nasza Droga”
- Co roku Państwo Anna i Maciej Formanowiczowie
obdarowują uczestników świątecznymi paczkami
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Prezenty świąteczne od Miejskiego Domu Kultury

Sylwester w ŚDS
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Z życia
Ciekawostki o ludzkim ciele

Ludzkie ciało jest niezwykłe, skomplikowane i zaskakujące. Oprócz widocznych
funkcji życiowych takich jak poruszanie się, mimika twarzy czy porost włosów, ciało spełnia
tak wiele innych funkcji, że człowiek nie jest w stanie ich chociażby dostrzec.
Pojawiają się nowe informację na temat organów wewnętrznych, sposobu ich funkcjonowania,
regeneracji ale również czynności które wykonujemy
na co dzień. Podczas gdy my tylko idziemy, nasz
organizm przyjmuje setki informacji, które musi
przetworzyć. Wśród nich jest przetworzenie obrazu,
wyczuwanie

zapachu,

ostrzeżenie

organizmu

o

nadchodzącym niebezpieczeństwie czy ochrona układu odpornościowego podczas kontaktu z
otaczającymi nas bakteriami. Kiedy śpimy, nasz organizm również wykonuje czynności, o
których

przeciętny

człowiek

nie

ma

nawet

pojęcia.

Regeneruje się skóra, ciało się wydłuża, następuje spalanie kalorii i zwiększa się praca mózgu.
Aby dobrze poznać swoje ciało, warto poznać jego funkcjonowanie. Nauczyć się prostych rzeczy, aby
zmniejszyć ryzyko uszkodzenia ciała.
Zaskakujące jest to, że mimo wielu naukowych badań, wziąć pojawiają się nowe, ciekawe informacje.
Z pewnością ma to wpływ w medycynie, gdzie tak cenne informacje mogą pomóc nie tylko w
diagnozowaniu schorzeń, ale również pomóc w ich leczeniu lub łagodzeniu skutków, które dają o sobie
znać podczas osłabienia organizmu.

1. Ludzka czaszka, składa się z 29 kości.
2. Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała jest bardzo ważne by uniknąć poważnych chorób.
Przez głowę ucieka aż 80 procent ciepła. Nie bez powodu krążą opowieści o zakładaniu czapki
w okresie zimowym.
3. Nie tylko odcisk palców jest unikalny. Dotyczy to również języka. Język tak jak opuszki ma
swój charakterystyczny i niepowtarzalny wzór.
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4. Język jest najsilniejszym narządem.
5. Podczas podróżowania samolotem, ludzkie włosy rosną
dwa razy szybciej niż podczas transportu innym środkiem
komunikacyjnym.
6. Podczas doby, przeciętny człowiek wypowiada około 4600 słów.
7. Podczas utraty małego palca u dłoni, ludzka ręka osłabia się o 50 procent. Nie jesteśmy
również w stanie wykonać niektórych czynności. Podobnie jest z palcem u stopy. Przy braku
palca pojawiają się problemy nie tylko z chodzeniem, ale również z zachowaniem równowagi.
8. Kaszel towarzyszący chorobie może osiągnąć nawet 90 km/h. Istnieją nawet badania które
potwierdzają, że kaszel może osiągnąć jeszcze więcej, w tym przypadku 100 km/h.
9. Przedramię jest tej samej długości co nasza stopa. Zmierz i się przekonaj.
10. Najwięcej bakterii mieści się w jamie ustnej. Jest ich więcej, niż ludzi na świecie.
11. Oko u przeciętnego człowieka jest wstanie rozróżnić
około 10 milionów różnych kolorów, natomiast mózg nie
jest wstanie przekazać nam aż tylu informacji.
12. Zamknięcie oczu jest nieodłączne z kichnięciem. Nie da
się zatem kichnąć z otwartymi oczami.
13. W ciągu minuty człowiek mruga około 20 razy.
14. Podczas snu w organizmie człowieka gromadzi się woda, dlatego tuż po przebudzeniu jesteś
wyższy o około 5 centymetrów.
15. Co sekundę w ludzkim mózgu zachodzi około 100 000 reakcji chemicznych.
16. W ludzkim ciele znajduje się 60 pierwiastków Tablicy Mendelejewa.
17. Z szybkością około 90 metrów na sekundę po ludzkim ciele poruszają się impulsy.
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18. W ciągu dnia, dorosły człowiek robi blisko 23 tysiące wdechów i oczywiście tyle samo
wydechów.
19. Większość komórek w organizmie ginie i tworzy się na nowo. Dzięki temu nasz organizm
szybko się regeneruje.
20. Woskowina jest przydatna w regeneracji ciała. Wykorzystywano ją do smarowania
popękanych ust by przyspieszyć ich regenerację.
Źródło: Internet

Nowości
Do pracowni rehabilitacji zakupiono fotel do masażu.
Uczestnicy są bardzo zadowoleni z nowej formy rehabilitacji.

Wyjścia/wyjazdy
Wychodziliśmy do kina m. in. na film pt. „Ojciec”, oraz „Tom i
Jerry”.
Wypowiedź uczestniczki ŚDS Lucyny Nowackiej:
„Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy byli dzisiaj w kinie na filmie pt. „Tom i
Jerry”. Film był bardzo zabawny. W filmie główni bohaterowie nie przepadali za sobą. Jednak
pod koniec zaprzyjaźnili się. Wróciliśmy w bardzo dobrych nastrojach”.
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Zajęcia z alpakoterapii

Zajęcia w Stajni „Mój Konik”.
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Pobyt w grocie solnej

Zajęcia na basenie.
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Zwiedzaliśmy Warmię i Mazury

Pierwszym punktem wycieczki było przepłynięcie statkiem z Rucianego Nidy do
Mikołajek. Płynąc poznawaliśmy nowe miejsca, obserwowaliśmy
piękno krajobrazu, podziwialiśmy uroki mazurskich jezior:
Mikołajskiego i Śniardwy oraz podziwialiśmy przepływające
żaglówki i motorówki. W Mikołajkach spacerowaliśmy po
promenadzie, zjedliśmy obiad w Restauracji BART.
Następnie udaliśmy się do Kruszewca, gdzie
zwiedziliśmy

autorską

pracownię

biżuterii

„Waregena”, wzorowaną na motywach tradycji
Warmii i Mazur.Ostatnim punktem naszej wycieczki
był przejazd do Wojnowa, gdzie znajduje się
Cerkiew Starowierców

o nazwie Prawosławny

Żeński Monastyr Zaśnięcia NMP. Jest on jednym z 11 prawosławnych klasztorów w Polsce i
należy

do

jurysdykcji

Polskiego

niezależnego

Kościoła

Prawosławnego,

którego

zwierzchnikiem jest Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. Tam wysłuchaliśmy
informacji od siostry zakonnej o wierze prawosławnej i funkcjonowaniu klasztoru. W drodze
powrotnej zatrzymaliśmy się na przerwę, podczas której mogliśmy wypić kawę, zjeść lody, hot
dogi i inne przekąski.
Pogoda dopisywała, szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do domów.
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Tomaszów Mazowiecki

Zwiedzaliśmy Skansen Rzeki Pilicy, gdzie najbardziej rozbudowana
jest ekspozycja zatytułowana „Młynarstwo wodne w dorzeczu rzeki Pilicy”,
najważniejszym jej elementem jest młyn wodny, tam również były
warsztaty z pieczenia podpłomyków. Następnym punktem było zwiedzanie
Rezerwatu

Przyrody

Niebieskie

Źródła

o

wybitnych

walorach

krajobrazowych. Cudowna wycieczka. Polecamy wybierającym się na
wypady wakacyjne.

Wycieczka do Rzekunia

Byliśmy na tężniach w Rzekuniu. Tężnie i zaadoptowane wokół nich
otoczenie urzekły nas. Pooddychaliśmy tam świeżym, rześkim i zdrowym
powietrzem. Mieliśmy też możliwość stworzenia wiru wodnego w szklanej
kolumnie oraz odbicia swojej sylwetki na platformie z metalowych bolców.
Skorzystaliśmy również z Biblioteki pod Chmurką.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wycieczki.
22

Pielgrzymka do Wąwolnicy i Nałęczowa

Pierwszym punktem pielgrzymki było Sanktuarium Matki Bożej
Kębelskiej w Wąwolnicy, gdzie najcenniejszym skarbem jest słynąca z cudów
figura, którą co roku odwiedza tysiące pielgrzymów.
W Sanktuarium została odprawiona msza św. w naszej intencji, następnie udaliśmy się do
Bazyliki Św. Wojciecha w Wąwolnicy. Kościół został wzniesiony w latach 1907-1914, a
godność Bazyliki Mniejszej kościół otrzymał w 2001 r.
Po zwiedzeniu Bazyliki udaliśmy się do Domu Pielgrzyma na obiad, po którym odbyło się
spotkanie z przewodnikiem i ruszyliśmy w dalszą drogę do miejscowości Kębło – miejsca
pierwszych objawień Matki Bożej.
Z Kębła pojechaliśmy do Nałęczowa, gdzie znajdują się uzdrowiska, w których głównie
prowadzi się rehabilitację o profilu wyłącznie kardiologicznym. Leczy się tu chorobę
wieńcową, nadciśnienie tętnicze i nerwice sercowo-naczyniowe. Klimat w Nałęczowie jest
wyjątkowy, na który wpływ mają zarówno gleby wytworzone ze skał lessowych oraz bogactwo
roślinności około 400 gatunków, jak i ukształtowanie powierzchni. My zwiedzaliśmy Park
Zdrojowy, w którym znajdują się zabytkowe obiekty sanatoryjne, oraz pomniki m.in. pomnik
Stefana Żeromskiego. W parku znajduje się również ławeczka poświęcona Bolesławowi
Prusowi, który był częstym bywalcem Nałęczowa. Byliśmy również w Pijalni Wód
23

Mineralnych i Palmiarni, piliśmy wodę o właściwościach leczniczych ze Źródła Barbara oraz
Celiński, jak i wodę ze Źródła Miłość, które są bogate w cenne minerały oraz gorącą czekoladę
w Pijalni Czekolady E. Wedel.
Pielgrzymowała z nami siostra Nikodema z Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Siostra podczas podróży prowadziła modlitwy i śpiew z akompaniamentem ukulele.
Dziękujemy siostrze Nikodemie za to, że była z nami.
Pełni wiary w wysłuchanie naszych próśb i nasyceni leczniczym wpływem mikroklimatu, który
samoczynnie obniża ciśnienie krwi i leczy serce wróciliśmy do Ostrowi Mazowieckiej.
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Wycieczka do Warszawy
Zwiedzanie Cmentatrza Powązkowskiego
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W radiu

W kinie

W restauracji

Warsztaty i szkolenia
Warsztaty w Centrum Integracji Społecznej

W Centrum Integracji Społecznej przy ul. Chopina 2 B odbyły się warsztaty pod hasłem
„Dom bez chemii”. Prowadząca pani Agata Pieńkos w bardzo przystępny sposób z
wykorzystaniem przyniesionych produktów pokazała jak można szybko i tanio w warunkach
domowych wykonać naturalne środki czystości m. in. proszek do prania, płyn do płukania, płyn
do szyb, mleczko do czyszczenia.

26

Zajęcia kosmiczne z sensoplastyki

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie odbyło się zarówno dla
uczestników, jak i opiekunów /rodziców.
Pod kierunkiem ratownika medycznego uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami
udzielania pierwszej pomocy w zakresie utraty przytomności, zadławienia, krwotoków,
skaleczeń, urazów. Miała miejsce również część praktyczna, a mianowicie uczestnicy ćwiczyli
na fantomie masaż serca, a na sobie tamowanie krwotoków i sposoby bandażowania.
Utrwalili również zasady bezpieczeństwa panujące w czasie pandemii, przypomnieli numery
telefonów alarmowych.
Uczestnicy szkolenia byli bardzo zadowoleni, iż ŚDS podjął tematykę pierwszej pomocy, tak
potrzebną w czasach pandemii, ale i w każdych czasach wiedza z tego zakresu powinna być
utrwalana i przypominana na bieżąco.
Będziemy kontynuować szkolenia z tego zakresu.
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Warsztaty Dom bez Chemii

i Warsztaty Świąteczne z paniami z Uniwersytetu

Trzeciego Wieku

Spełnianie marzeń
Wyjazd na kajaki Piotra Parzymięso 11-24 lipca 2021
Obóz odbywał się w miejscowości Płaska. Obóz liczył ponad 100 osób. Było bardzo
fajnie, poznałem super ludzi, kolegów, koleżanek. Pływałem pontonem i kajakiem z kolegą.
Spotkałem tam fanów japońskiego anime. Był tam konkurs „Mama talent” i „Jaka to melodia”.
Odbyła się dyskoteka, która trwała tylko 15 minut.
Głównym tematem obozu był św. Benedykt. Robiliśmy też ikony, formacje z siostrą zakonną.
Moja grupa też miała wartę, która była od godziny 2.30 do 6.00. Trudno było mi się pożegnać
z przyjaciółmi ale mam nadzieję, że spotkamy się za rok w górach.
Miałem też fajną grupę, każdy sobie pomagał.
Piotr Parzymięso
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Zainteresowania naszych uczestników
Nasz uczestnik Piotr Parzymięso interesuje się drużynami
futbolowymi - polską reprezentacją ale także zagranicznymi. Jego
faworytem jest Juventus Turyn. Piotr zna wielu zawodników z imienia i
nazwiska, lubi grać mecze na XBOXie. Zbiera karty ze zdjęciami
piłkarzy.
Piotra zainteresowała również postać Kazimierza Górskiego - trenera
polskiej reprezentacji w latach siedemdziesiątych. Wyszukuje w
internecie informacji na Jego temat.

Wiersze Anny Lendzioszek
Barwa lata
Te kolory zapierają dech.
Wśród nich ten wyjątkowy i niepowtarzalny.
Zieleń pełna nadziei.
Błękit pełen delikatności.
Można utonąć w tej palecie.
Zatracić się w tym, co daje wolność.
Dać się porwać i nie myśleć.
Nie wracać na ziemię.
Tutaj jest tylko ponuro, tutaj wszystko boli.
Wśród letnich wieczorów, pełnych spokoju, ciszy, zadumy, głębokich refleksji,
nie ma miejsca na rozpacz i łzy.
To piękno zabija potworną ciemność rzeczywistości,
brutalne zderzenie ze światem i sobą samym.
To piękno wypełnia twój umysł, twoje „być” staje się niezwykłą przygodą.
Jesteś, żyjesz, oddychasz tym cudem,
tym skarbem letniej ciszy.

Anna Lendzioszek
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Mój 2021 rok
Poprzednie 12 miesięcy uczyniło ze mnie przede wszystkim prawdziwą pisarkę, o czym zawsze
marzyłam. Od niedawna mam też własny laptop ułatwiający mi funkcjonowanie. Małymi
krokami rozpoczynam pierwszy profesjonalny kurs językowy, dzięki któremu miejmy nadzieję
będę mogła rozwijać się jeszcze bardziej.
Dla moich spraw i dla mnie osobiście był to rok udany. Konkretne dążenie do celu to gotowy
plan na najbliższy czas. Chcę wierzyć, że już wkrótce uda mi się spełnić w tym co zawsze było
dla mnie priorytetem.
Anna Lendzioszek

Przepis na sałatkę
Sałatka
Pęczek rzodkiewek, 10 małych ziemniaków, 4 ogórki małosolne, pęczek koperku,
opakowanie szynki szwarzwaldzkiej, 4 łyżki majonezu kętrzyńskiego, 2 łyżki jogurtu
naturalnego, sół, pieprz
Ziemniaki obrać, umyć, przekroić na pół i udusić na patelni z kostką bulionową o smaku
żeberek. Rzodkiewki umyć, pokroić w plasterki, plasterki na cztery części. Ogórki pokroić w
drobną kostkę, lekko odcisnąć. Ziemniaki ostudzić i pokroić w nieduże kawałki. Szynkę
pokroić w paski. Składniki wlożyć do salaterki, dodać majonez, jogurt, pokrojony koperek,
doprawić do smaku solą i pieprzem. Wymieszać, wstawić do lodówki.
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Prace naszych uczestników
W pracowni witrażu powstały nowe ozdoby
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Ceramika

Prace plastyczne
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