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ZASADY PRZYJĘCIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W 
CZERMINIE. 
 
JAK MOŻNA ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM ŚRODOWISKOWEGO 
DOMU SAMOPOMOCY? 
  
Należy złożyć następujące dokumenty: 
  

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy, 
który należy złożyć do GOPS w Czerminie. 
 
Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub 
neurologa. 
 
Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia oraz o braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z 
informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób 
niepełnosprawnych fizycznie. 
 

  
ZAŁOŻENIA I CELE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
  
  Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia to znaczy 
placówką pobytu dziennego o zasięgu lokalnym, służącą utrzymaniu 
osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu, instytucjonalizacji. 
  
  Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną gminy 
Czermin. 
  
  Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dla uczestników z 
terenu Gminy Czermin oraz w uzasadnionych przypadkach dla 
potrzebujących takiej formy wsparcia  
z innych gmin lub powiatów na podstawie porozumienia Gminy Czermin z 
właściwą jednostką samorządu terytorialnego. Takie porozumienie jest 
zawarte z gminą Chocz. 
  
  Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom spożywanie 
jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. 
 



„Kurierek ŚDS” - Gazetka informacyjno – edukacyjna, styczeń- marzec 2022 r. 

 

4 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom dojazd na 
zajęcia. 
 
 Do Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być kierowane osoby, 
które: 
 

a) nie zagrażają własnemu życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych 
osób 

b) samodzielnie wykonują podstawowe czynności życiowe związane z 
samoobsługą 

c) nie są obłożnie chore 
  
Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie, jakości 
życia oraz zapewnienie oparcia osobom mającym trudności z 
kształtowaniem swoich stosunków  
z otoczeniem, polegające między innymi na: 
 

a) kształtowaniu samodzielności działania dla opiekunów i 
uczestników 
 

b) opiece oraz wsparciu psychicznemu dla opiekunów uczestników 
 

c) wspieraniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, 
odnajdywaniu sensu życia, rozwijaniu sprawności 
psychosomatycznej 

 
d) rozwijaniu umiejętności społecznych, interpersonalnych, 

samoobsługowych zaradności życiowej oraz doradztwo zawodowe 
 

e) umożliwieniu uczestnikom kontaktu z psychiatrą i innymi 
specjalistami. 

 
https://czermin.naszsds.pl/kontakt      to nasza strona internetowa 

 

 

telefon  62 741 73 23  

 

 

lub znajdź nas na facebooku  

Środowiskowy Dom Samopomocy Czermin  

  
  

https://czermin.naszsds.pl/kontakt
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W ramach wydarzeń kulturalnych 
zwiedziliśmy  Muzeum Regionalne 
w Pleszewie. Obejrzeliśmy 
wystawę pt:  "35 lat po 
katastrofie w Czarnobylu" z 
niezwykłymi zdjęciami Krystiana 
Machnika. Wystawa ukazuje do 
czego doprowadziła katastrofa, 
jak zniszczyła nie tylko ludzkie 
życie, ale i środowisko naturalne i 
to co z tego obecnie pozostało. 
 
 
 
 
 
 
 

Pamiętamy … 
 

 
 

   

 
 
Jak co roku, pamiętamy o 
naszych drogich zmarłych 
koleżankach i kolegach, zapalamy 
znicze na ich grobach pielęgnując 
wspomnienia.  

Muzeum Regionalne  
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Nasz udział w konkursach 
wielokrotnie kończy się uznaniem 
wysiłku naszych uczestników. Oto 
nagrodzona rzeźba, z konkursu 
pt: ,, Wszystko, co kocham”, 
który zapowiadaliśmy w 
poprzednim numerze.  
 

  
 

rzeźba wykonana na zajęciach 
terapeutycznych  

 

 

 

 
 

 

 
 

Uznanie naszego zaangażowania 
dodaje nam motywacji do 
podejmowania kolejnych 
projektów . Aktualnie pracujemy 
nad projektem ekologicznym, 
który ma zachęcić tez inne 
ośrodki i instytucje do działań 
ekologicznych. Więcej zdradzać 
nie będziemy na ten moment, 
zachęcamy do śledzenia naszych 
poczynań na stronie 
internetowej.  
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Gołuchów w kolejnej 

odsłonie  
 

 
 

Przepiękny krajobraz,  do którego 

zawsze chętnie wracamy …. 

 

 

 

 

Tym razem poznawaliśmy dzieje 
zamku poprzez zapiski głównego 
ogrodnika. Jego notatki z prac 
nad parkiem i obejściem ukazują 
poświęcenie, zaangażowanie i 
kunszt ogrodniczy. Ciekawa 
opowieść, warto ja przyswoić 
podczas spaceru po okolicy.  

 
 

 

W listopadzie zaś świętowaliśmy 

Dzień Niepodległości  
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A w czasie przedświątecznym 

odwiedzili nas strażacy.  

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Pan Darek jest stałym bywalcem 
lokalnej biblioteki. Wyszukał dla 
nas ciekawe wiadomości „ Z 
dziejów Oddziału wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej Województwa 
Wielkopolskiego im. Generał 
Stanisława Taczaka”. Zwłaszcza, 
że wśród naszych uczestników 
również mamy strażaków. Bardzo 
cenimy ich pracę. Biorą oni udział 
w ratowaniu zagrożonych 
pożarem ludzi, zwierząt i mienia. 
Ale nie tylko. W czasie powodzi 
budują wały ochronne, groble i 
tamy. Musimy pamiętać, aby 
zawsze zezwalać strażakom na 
swobodny przejazd. 
Przypominamy, że palenie ognisk, 
spalanie śmieci, odpadów oraz 
wypalanie beczek jest bardzo 
niebezpieczne, szczególnie w 
sąsiedztwie stogów i budynków. 
Tak samo jak wyrzucanie 
gorącego popiołu. Pamiętajmy 
również o tym , by nie 
pozostawiać dzieci w 
okolicznościach umożliwiających 
wzniecanie ognia, zabawę 
zapałkami i zapalniczkami.   
Wielkopolskie Muzeum 
Pożarnictwa w Rakoniewicach 
jest jedną z najstarszych tego 
typu placówek w Polsce. 
Powstało w 1974 roku.  W 
Muzeum znajduje się około 4-
tysiące eksponatów 
dokumentujących tradycje i 
historię Straży na terenie 
Wielkopolski. 
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Mikołajki i wigilia  

 
 

 
 

Nasza choinka, a pod nią 
własnoręcznie wykonane 
prezenty.  
Znalazły się tam obrazy, 
dziergane maskotki, piękne 
stroiki z naturalnych elementów, 
wazony z masy solnej i malowane 
szkło. A także ozdoby świąteczne 
wykonane za pomocą różnych 
technik, ozdobne pudełka i masę 
innych rzeczy wykonanych na 
zajęciach terapeutycznych. Za ten 
uśmiech na twarzach 
obdarowywanych, za tę chwilę 
radości i pamięć, wzgląd na 
druga osobę oddalibyśmy wiele. 
Trzeba było zastanowić się co 
wylosowana osoba lubi, pomyśleć 
o niej i potem postarać się zrobić 
miłą niespodziankę. I wszystko 
pięknie się udało.  

 

 

 

 
 

 

 
 

Wszyscy się świetnie bawili, mamy 

nadzieję, podtrzymać tę tradycję 

w kolejnych latach.  
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Wspólne kolędowanie przy 

wigilijnym stole.  

 

 
 

 

 
 

 
 

Było ciepło, było miło, było 

rodzinnie… życzymy sobie 

wzajemnie naszym czytelnikom 

spotkać się w przyszły roku razem w 

zdrowiu niezgorszym niż dziś, tym 

samym błyskiem w oczach i zapałem 

do działań.  

 

Kulinarne pyszności, 

poleca Aldona 
 

Zupa ta może być alternatywą dla 

świątecznej zupy owocowej☺ 

 

 

 zdj. Internet  

 

          Zupa wiśniowa- przepis 

 

Składniki: 

200 g wydrylowanych wiśni 

1 łyżka mąki ziemniaczanej 

125 ml słodkiej śmietany  

4 łyżki cukru 

Szczypta cynamonu 

Kardamon 

Makaron 

 

Jak zrobić pyszną zupę wiśniową 

krok po kroku? 

Umyte i osuszone wiśnie pozbawić 

pestek. Zalać woda i zagotować. 

Posypać cukrem, cynamonem i 

kardamonem. Rozrobić mąkę 

ziemniaczaną w pół szklanki wody i 

zagęścić zupę. Gotować kilka minut, 

a następnie zabielić śmietaną. Zupę 

podawać z makaronem. Doskonale 

smakuje na zimno i na ciepło.  
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Aldona poleca również 

przepis na szybki deser oraz 

danie główne  

 

 
 

 
 

Składniki: 
  

Mus czekoladowy: 

• 500 ml schłodzonej 
śmietanki 30%  

• 40 g Ciemnego kakao 
Dr. Oetkera  

• 80 g cukru pudru  

Wykonanie  
Schłodzoną śmietankę przelej do 

miski. 
Dodaj przesiany cukier puder 

i kakao. 
Wszystkie składniki zmiksuj do 

uzyskania kremowej konsystencji. 
Mus czekoladowy przełóż do 

rękawa cukierniczego i delikatnie 
wyciśnij do deserowych 

miseczek. Udekoruj 
czekoladowymi serduszkami 

i świeżymi truskawkami. 

 
 

Proste danie na     

sobotę 

 

 

 
 

Źródło: internet  
 

Ziemniaki z serem i fasolką 
                Składniki 

• 1 jeden duży ziemniak 
• 2 łyżeczki miękkiego serka 

topionego 
• 1 plaster wędzonego 

boczku  
• 4 łyżki fasolki w sosie 

pomidorowym  
• 1 łyżka żółtego utartego 

sera 

Wykonanie 

1duży ziemniak upiec w 
piekarniku- około50 minut 

200stopni.przekroić posmarować 
serkiem topionym położyć duży 
plaster boczku, na to fasolkę i 

ser. 
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Pożyteczne rady na ten sezon  
wybrał dla nas pan Darek 

korzystając z książki 
pt:,,1001 porad na każdą 
okazję. Jak w zgodzie z 

naturę dbać o dom, zdrowie, 
ogród.” 

 
Korzystanie z dobrodziejstw wody 
to niewątpliwie przywilej i lepiej 

pamiętać o tym, żeby go nie 
nadużywać. Co możemy zrobić, 
by korzystać z tego rozsądnie? 

 
1. Zakręcamy kurek na czas 

mycia zębów lub golenia. Z 
kranu może wypływać 

nawet 15 l wody na minutę. 
 

2. Myjemy owoce i warzywa w 
misce Lub wypełniamy do 
połowy zlewozmywak a nie 
pod strumieniem wody.  W 
ten sposób zaoszczędzamy 

ponad 30 litrów wody. 
 

3. Nie podlewamy ogrodu w 
czasie upalnego dnia. 

Robimy to wieczorem lub 
rankiem, kiedy jest 

chłodno. 
 

4. Myjąc samochód 
korzystajmy z wiadra i 
gąbki, a nie z węża. 

Zużywając zaledwie 6 
wiader wody na jedno 

mycie zaoszczędzimy 50 
litrów wody. 

 

5. Przy zakupie produktów, 
które nie posiadają etykiety 
energetycznej sprawdzajmy 
informację o zużyciu wody 

w instrukcji obsługi. 
 

6. Nie spłukujmy kuchennych 
odpadków do zlewu lub 

toalety.  Przerabiajmy je na 
kompost lub sami 

wykonajmy urządzenie typu 
warm farm, czyli domowy 
kuchenny kompostownik. 

 
 
 

 

 
 
 

7. Nie używajmy młynka do 
mielenia odpadów w 
zlewozmywaku, gdyż 
zużywa on dodatkowa 

wodę. 
 

8. Zużyty papier z prezentów 
nawijamy na tekturowe 
rury, aby się nie miął. 

P
rzy

k
ład

o
w

y
 

k
o
m

p
o

sto
w

n
ik

  



„Kurierek ŚDS” - Gazetka informacyjno – edukacyjna, styczeń- marzec 2022 r. 

 

13 

 

Dzięki temu będziemy mogli 
ponownie go wykorzystać. 

 
9. Takie pojemniki i kartony 

mogą też służyć, jako 
formy do produkcji 

domowego mydła i świec. 
 

10. Duże blaszane puszki 
wykorzystujemy, jako 

wiszące doniczki dla roślin 
cebulowych. 

 
11. Myjemy plastikowe 

pojemniki po wyrobach 
mleczarskich lub sokach i 

używamy ich do zamrażania 
zup i sosów. 

 
12. Podczas sadzenia  
rozsypujemy wokół rośliny 

grudki nawozu o 
spowolnionym działaniu. 

 
13. Kwitnące wiosną 

cebule sadzimy na 
głębokości trzy razy 

większej od ich wysokości, 
tj. jeśli cebula ma 5 cm po 

posadzeniu jej czubek 
powinien się znaleźć na 

głębokości 15 cm. 
 

14. Warzywa można 
uprawiać na rabatach 

kwiatowych, na balkonie 
lub tarasie a nawet na 
słonecznym parapecie. 

 
15. Uprawiajmy wysokie, 

szybko rosnące rośliny , np. 

ogórecznik aby osłonić 
truskawki oraz kukurydzę 
aby osłonić młode pędy 

dyni. 
 

 
16. Miód pomaga na 
kaszel, przeziębienie i katar 
sienny. Można nim słodzić 
napary ziołowe i smarować 

drobne oparzenia. 
 
17. Róbmy mniejsze 
kroki, by lepiej wykorzystać 
spacer. Trening da więcej, 

jeśli skrócimy krok, starając 
się jednocześnie iść 

szybciej. 
 

18. Sadząc dęby i 
leszczynę, możemy 

oczekiwać, że będą nas 
odwiedzać sójki a także 

wiewiórki. 
 

19. Sadzimy na skraju 
sadu rząd drzew 

przeznaczonych „na straty” 
poświęcamy je dla ptaków i 
innych szkodników, które 
być może nie będą dzięki 
temu ruszać owoców na 
pozostałych drzewkach. 
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Biodynamika i 

ekologia  

według 

Ryszarda  

 

Prekursorem badań zjawisk 
„biodynamiczno- ekologicznych” 
był Rudolf Steiner- filozof, teozof, 
ezoteryk, a kontynuatorką jego 
prac była Maria Thun.  
 
Efektem jej prac jest publikowany 
co roku biodynamiczny kalendarz 
„Dni siewu”.  
 
W uprawie biodynamicznej, 
najważniejsza jest jakość plonów, 
a nie ilość. Żywność 
biodynamiczna jest najwyższej 
jakości, nawet w porównaniu do 
ekologicznej. Wyróżnia się 
smakiem, aromatem, barwą, ale 
przede wszystkim wartością 
odżywczą, dlatego jest 
poszukiwana przez osoby dbające 
o zdrowie . 
 
Biodynamiczna uprawa zakłada 
ścisłe przestrzeganie praw 
ekologicznych rządzących 
naturalnym środowiskiem 
przyrodniczym. Stosowanie 
ekologicznych metod ochrony 
roślin: naturalne, organiczne 
nawożenie, stosowanie 

płodozmianu i uprawy 
współrzędnej, biodynamiczną 
uprawę gleby, utrzymanie 
właściwej wilgotności i 
równowagi mikrobiologicznej w 
glebie. O oryginalności tej 
metody decyduje też stosowanie 
preparatów biodynamicznych. 
Powodują one dynamizowanie 
procesów biologicznych 
zachodzących w glebie.  
 
Kalendarz biodynamiczny 
opracowywany jest co roku na 
nowo, dlatego, że dane zawarte 
w roku poprzednim, nie 
pokrywają się z danymi roku 
następnego. Rok księżycowy trwa 
dokładnie 27 dni i 8 godzin, bo 
tyle wynosi obieg księżyca wokół 
ziemi.  
 
Pracując w ogrodzie, zgodnie ze 
wskazówkami podanymi w 
kalendarzu biodynamicznym, 
możemy wzmocnić wzrost i 
poprawić zdrowie roślin.  
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Księżyc w apogeum (Ag) 
  
Orbita księżycowa nie jest 
idealnym okręgiem, dlatego 
księżyc raz zbliża się do ziemi, a 
raz oddala. Perygeum jest to 
punkt na orbicie, podczas którego 
księżyc znajduje się najbliżej 
Ziemi, natomiast podczas 
apogeum ( oddalenie od Ziemi)- 
najdalej. Obie maja ogromny 
wpływ na wzrost roślin. 
Perygeum to okres niekorzystny 
dla roślin. Apogeum to dni 
korzystne, traktowane jako dni 
kwiatu.  
Księżyc wędruje na tle dwunastu 
regionów Zwierzyńca 
Niebieskiego, okrążając ziemię w 
ciągu 27 dni i 8 godzin. 
Pośredniczy w przenoszeniu sił 
kosmicznych na Ziemię przez 
klasyczne żywioły – ziemia, 
woda, powietrze, światło, ciepło. 
Sprawiają one, że rośliny tworzą 
płody w czterech różnych 
organach. Wykorzystując 
odpowiedni czas siewu, prac 
pielęgnacyjnych i zbioru możemy 
wzmacniać wzrost i poprawiać 
zdrowie roślin. W podobny 
sposób działają te siły w 
pszczelim ulu.  
Poszczególne impulsy wahają się 
między dwoma a czterema 
dniami. Opozycje planet mogą 
zatuszować działania 
poszczególnych dni poprzez 
zmianę impulsów albo przez 
położenie trygonalne uaktywnić 
inny żywioł niż ten, w którego 

przekazaniu pośredniczy księżyc. 
Dni. W których księżyc przecina 
płaszczyznę eliptyki, wznosząc się 
albo opadając, przynoszą 
najczęściej działania negatywne , 
które mogą się jeszcze 
spotęgować gdy dwie planety 
znajda się w punktach 
węzłowych. W takim wypadku 
powstają zaćmienia planet, przy 
czym działanie planety bardziej 
oddalonej od Ziemi jest 
zniwelowane albo zmienione 
przez planetę bliższą. Takie dni 
nie są odpowiednie  do siewu i 
zbioru.  
 
Trygony  

 
Trygon- dwie planety znajdują 
się w położeniu pod kątem 
120stopni tworzą trygon.  
 
Opozycja- przy opozycji 
obserwator stoi na ziemi, a w 
przestrzeni kosmicznej dwie 
planety znajdują się naprzeciwko 
siebie pod kątem 180 stopni. Ich 
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promieniowanie dociera do ziemi 
i pobudza wysiane nasiona do 
lepszego wzrostu. W czasie 
opozycji zawsze oddziałują ze 
sobą pozytywnie dwa obszary 
gwiezdne zodiaku.     
 
Koniunkcje i spiętrzenia 
koniunkcji 
W koniunkcji lub przy jej 
spiętrzeniu stoją dwie lub więcej 
planet jedna za drugą skierowane 
w stronę przestrzeni kosmicznej. 
Do ziemi docierają siły planety 
znajdującej się najbliżej niej. 
Negatywne działanie koniunkcji 
będzie bardziej wzmocnione, 
jeżeli księżyc lub planeta zakryje 
inną. Mówimy wtedy o zaćmieniu.  
 
Rośliny na preparaty 
biodynamiczne  
Mniszek lekarski, krwawnik, 
rumianek, pokrzywa, kwiat kozłka 
lekarskiego 
Od krowy na preparaty 
biodynamiczne róg, łajno 
Wszystkie rośliny należy suszyć 
na papierze w miejscu 
zacienionym.  
 
Księżyc wstępujący i 
zstępujący  
Księżyc zaczyna wstępować  
gdy dotrze do najniższego  
położenia w znaku Strzelca 
występuje silniejsze wznoszenie  
soków w roślinie. Kiedy księżyc 
osiągnie najwyższy punkt swej 
orbity w regionie Bliźniąt zaczyna 
zstępować  

Jego łuki na niebie 
południkowym z każdym dniem 
stają się coraz niższe. Nie mylić 
go z księżycem przybierającym 
od nowiu do pełni.  
Trygony  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byk 

Skorpion  

Koziorożec  

Bliźnięta 

Wodnik Waga 

Rak 

Ryby 

Panna 

Lew 
Baran  

Strzelec 

Ziemia- korzeń 

Światło-kwiat 

Woda-liść 

Ciepło-owoc-nasienie  
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Ciekawostki muzyczne – 

poleca Ewa  
 

Dla przypomnienia zespół Lady 
Pank. 

Lady Pank – polski zespół 
muzyczny założony 
w 1981 we Wrocławiu przez Jana 
Borysewicza i Andrzeja 
Mogielnickiego. Nazwa grupy 
pochodzi od tytułu jej pierwszego 
nagrania – „Mała Lady Punk”. 

Pierwszy oficjalny koncert pod 
szyldem Lady Pank zagrali 14 
sierpnia 1982 w Warszawie z 
okazji otwarcia 
studenckiego klubu Park, 
wystąpili w składzie: Jan 
Borysewicz – wokal i 
gitara; Edmund Stasiak – gitara; 
Paweł Mielczarek – gitara 
basowa; Andrzej Polak – 
perkusja.  

Od tamtej pory skład zespołu 
wielokrotnie ulegał zmianie, a 
grupa wydała ponad 20 płyt 
studyjnych i wylansowała liczne 
przeboje, m.in. „Tańcz, głupia, 
tańcz”, „Kryzysowa narzeczona”, 
„Mniej niż zero”, „Fabryka małp”, 
„Wciąż bardziej obcy”, „Zostawcie 
Titanica” i „Zawsze tam, gdzie 
ty”. Za sprzedaż albumów 
uzyskali dwie platynowe płyty i 
sześć złotych. 

Lady Pank pozostaje jednym z 
najpopularniejszych zespołów 
muzycznych w historii 
polskiego rocka. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lady_Pank 

   

zdj. Internet  

 

        Żużel, nie Lady Pank 

 

Wybranie nazwy zespołu to 

trudna sprawa. Podobnie było w 

przypadku Lady Pank. Pierwotną 

nazwą miał być Żużel. 

Członkowie zespołu szybko 

porzucili ten pomysł. Wybrali 

nazwę z powodu utworu "Mała 

Lady Punk", ale "u" zamienili na 

"a" i tak powstało Lady Pank! 

Cojestgrane.pl 

Co ma wspólnego Maria 

Koterbska i Lady Pank? 
 

Lady Pank bardzo rzadko gra 
covery. W 1984 roku Lady Pank 
zarejestrował utwór 
„Augustowskie noce” z 
repertuaru Marii Koterbskiej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_muzyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_muzyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/1981_w_muzyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Borysewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Borysewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Mogielnicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Mogielnicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a_Lady_Punk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_Park
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Borysewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Borysewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Stasiak
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ta%C5%84cz,_g%C5%82upia,_ta%C5%84cz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ta%C5%84cz,_g%C5%82upia,_ta%C5%84cz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kryzysowa_narzeczona&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniej_ni%C5%BC_zero_(Lady_Pank)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabryka_ma%C5%82p&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wci%C4%85%C5%BC_bardziej_obcy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zostawcie_Titanica&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zostawcie_Titanica&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawsze_tam,_gdzie_ty_(utw%C3%B3r_muzyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawsze_tam,_gdzie_ty_(utw%C3%B3r_muzyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Certyfikat_sprzeda%C5%BCy_w_przemy%C5%9Ble_muzycznym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Certyfikat_sprzeda%C5%BCy_w_przemy%C5%9Ble_muzycznym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lady_Pank
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Piosenka miała swoje 5 minut, 
pojawiła się na liście przebojów 
Programu 3 PR. Lady Pank 
wystąpił podczas recitalu Marii 
Koterbskiej, gdzie wykonano ten 
utwór. Panasewicz wręczył pani 
Marii kwiaty oraz uprzedził ją o 
jednej zmianie w teście (z 
oryginalnego fragmentu Ty 
przechowasz tę muszelkę Panas 
zastąpił muszelkę butelką). Te i 
wiele innych ciekawostek na 
temat zespołu można znaleźć na 
ciekawych stronach 
internetowych.  

 

https://joemonster.org/art/34169 

 

…a to z zajęć muzykoterapii 
kultowe do it! do it! do it!  Touch 

by touch zespołu Joy  

I dla przypomnienia fragment 
tekstu w tłumaczeniu… 

When I feel the time is right  

And you're staying by my side  

And the love you give to me  

Makes my heart beat  

When my fantasies fly away  

But my feelings make me stay 

 I see the fire in your eyes  

It makes my heart beat  

Do it, we still do it night and day  

You're my all time lover  

Do it, we still do it in a way Like 
there is no other  

Touch by touch You're my all 
time lover  

Skin to skin Come under my 
cover  

 I polska wersja tej piosenki … 

 

Znowu jestem tutaj sam  

Przed oczami Ciebie mam  

Widzę w oczach Twych wielkie 
łzy  

Widzę, szczęście w Tobie jest 

Kochasz mnie, mój każdy gest  

Jak powiedzieć mam, że ja gram  

Chciałbym Ci powiedzieć, że ja  

Lubię często kłamać.  

Chciałbym Ci powiedzieć, że ja  

Serca lubię łamać  

Tak czy tak ja się nie ożenię  

Bo ja tak wolność sobie cenię 

 

 

 

Ewa w trakcie próby  

 

https://joemonster.org/art/34169
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W wolnym 

czasie…. Szydełkowanie  

           Wywiad z Panią 
Małgorzatą – uczestniczką zajęć 
terapeutycznych i miłośniczką 
szydełkowania  

 
- Od jak dawna zajmuje się 

Pani szydełkowaniem? 

Od tak dawna, że nie pamiętam 
kiedy zaczęłam szydełkowanie. 
Szydełkuję, od czasów szkolnych. 
Początkowo robiłam swetry, 
czapki i szale na drutach.  Zajęcie 
to mnie uspokaja i koi moje 
nerwy.    

 

- Co można wydziergać za 
pomocą szydełka? 

Praktycznie wszystko można 
wydziergać za pomocą szydełka. 
Pierwsza rzeczą, jaką 
wydziergałam była serwetka. 
Potrafię również wydziergać 
anioły, kurczaki wielkanocne, 
bożonarodzeniowe gwiazdorki, 
koszyczki , misie oraz zające.  

 

- Ile zajmuje wydzierganie 
np. misia ? 

To zależy od czasu i chęci. 
Przykładowo zrobienie misia 
wielkości 15 cm zajmuje mi trzy 
dni.  

- Jakie są Pani plany dotyczące 
szydełkowania?  

Każdego roku planuję nowe 
pomysły na prezenty wielkanocne 
i bożonarodzeniowe.  

- Od czego zacząć naukę 
szydełkowania? 

Najpierw trzeba zakupić dobre 
szydełka i kordonki oraz 
zaopatrzyć się w dużo 
cierpliwości.  

 

 

 

 

 

Hobby 

to nasze 

drugie ja  
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I jeszcze kilka słów od pani 
Małgorzaty na temat popularnej 
rośliny doniczkowej.  

Sansewieria to roślina 
doniczkowa, której zaletą są 
dekoracyjne liście oraz łatwość 
uprawy. 
 
Sansewieria ze względu na 
kształt liści nazywana jest 
wężownicą. Rośliny spełniają w 
naszym otoczeniu wiele ważnych 
funkcji. Dzięki nim powietrze jest 
czystsze i zdrowsze, a znajdujące 
się w nim toksyny 
zneutralizowane, dlatego 
powinniśmy otaczać się roślinami 
nie tylko w ogrodzie, ale też w 
pracy i w domu.  
Nie musimy się przy tym martwić, 
że z braku czasu lub wiedzy nie 
będziemy umieli się nimi 
odpowiednio zająć, gdyż istnieją 
gatunki, które mają niewielkie 
potrzeby i prawie nie wymagają 
naszej uwagi. Należy do nich 
między innymi sansewieria 
(Sansevieria), która ze względu 
na kształt swoich liści nazywana 
jest też wężownicą.  
 
Do niedawna roślina znana była 
głównie ze szkolnych korytarzy, 
biur i urzędów, obecnie jednak 
znów powraca do łask i to w 
zupełnie nowej, bardziej 
atrakcyjnej odsłonie. To dobra 
wiadomość, bo sansewieria 
oczyszcza powietrze z toksyn i 
zanieczyszczeń. 

Sansewierie zasługują jednak na 
naszą uwagę nie tylko ze względu 
na ciekawe i bardzo ozdobne 
liście, ale też z powodu swoich 
niewielkich wymagań 
uprawowych (są nawet nazywane 
„żelaznymi roślinami”). Zniosą 
wiele i wiele wybaczą, dlatego są 
idealnymi roślinami dla 
początkujących, zapracowanych 
lub zapominalskich. Ich uprawa 
nie sprawia kłopotów. 
 
Sansewierie najlepiej rosną w 
przepuszczalnej, umiarkowanie 
wilgotnej, dość żyznej glebie o 
obojętnym lub zasadowym 
odczynie pH, ale zniosą też 
słabsze podłoże i przesuszenie. 
Bez wody mogą przetrwać nawet 
3-4 tygodnie i choć wtedy ich 
liście stają się matowe i blade, po 
podlaniu szybko jednak 
odzyskują ładny i zdrowy wygląd.  
 
Sansewierie preferują widne i 
jasne stanowiska z rozproszonym 
światłem, ale poradzą sobie także 
w półcieniu. Jedynie odmiany 
sansewierii o kolorowych liściach 
potrzebują więcej światła, aby 
móc ładnie się wybarwić.  
 
Wybierając dla sansewierii 
miejsce uprawy trzeba jednak 
pamiętać, że w pełnym słońcu ich 
liście mogą zostać poparzone, 
dlatego lepiej nie ustawiać ich 
bezpośrednio za szybą 
południowego okna. 
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Sansewierie nie potrzebują 
systematycznego zasilania, 
dobrze znoszą suche, 
zanieczyszczone powietrze i nie 
wymagają częstego przesadzania 
(będą rosły nawet w zbyt ciasnej 
doniczce), ale z pewnością 
zaszkodzi im nadmiar wody i 
zimno.  

Ponieważ należą do sukulentów, 
magazynują wodę w mięsistych, 
skórzastych liściach i dużo lepiej 
znoszą suszę niż zalanie. 
Sansewieria ma płytki, delikatny 
system korzeniowy i nie radzi 
sobie z nadmiarem wody, dlatego 
łatwo gnije, co dla rośliny często 
kończy się śmiercią.  

Sansewierie nie przetrwają też w 
zimnych pomieszczeniach 
(temperatura nie może spadać 
poniżej 10 st. C), gdyż przez cały 
rok oczekują temperatury 
pokojowej (20-24 st. C), która 
zimą może być tylko nieznacznie 
niższa (17-20 st. C). Lepiej też 
nie wystawiać sansewierii latem 
do ogrodu czy na balkon, gdyż 
zmienne warunki atmosferyczne 
nie wpływają dobrze na ich 
rozwój. 

Sansewierie to rośliny atrakcyjne, 
wytrzymałe i mało wymagające, 
ale też bardzo łatwe do 
rozmnażania. Młode rośliny 
można uzyskać zarówno przez 
podział dorosłych egzemplarzy 
(ładnie się rozrastają i tworzą 

wiele odrostów korzeniowych), 
jak i z sadzonek liściowych, 
uzyskanych z pociętych na 
odcinki i ukorzenionych w 
wilgotnym piasku liści.  

W odpowiednich warunkach 
sadzonki sansewierii ukorzeniają 
się szybko, a uzyskane z nich 
rośliny zachowują cechy 
odmianowe egzemplarzy 
matecznych.  

 

 

Zdj. Internet 

 

Polecamy te roślinę do sypialni i 
pokoi dziecięcych.  

https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/sukulenty-w-mieszkaniu-jak-pielegnowac-sukulenty-w-domowej-uprawie-aa-eLcz-N3ez-pgJi.html
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Nasze ostatnie literackie 
objawienie to Katarzyna 
Nosowska w nowej odsłonie. 
Książkę pt: ,,A ja żem jej 
powiedziała „ poleca Danuta. 
Stwierdziła, że jest to książka 
wesoła i błyskotliwa.  Ta książka 
to petarda! Tak  informują 
promotorzy książki.  „ Wydawało 
się, że nic już nas nie zaskoczy w 
Internecie. I wtedy pojawiła się 
ona. Śmieszna gęba, która mówi 
mądrze o życiu. Prosto, zwięźle, 
szczerze i bez owijania w 
bawełnę. Ze zrozumieniem, bez 
pouczania- ciepło, z 
doświadczeniem i życiową 
mądrością. Mówi o show-
biznesie, celebrytach, 
współczesnych snobizmach, 
fobiach i modach. O 
druzgocącym wpływie portali 
społecznościowych na nasze 
życie, o dylematach partnerstwa, 
problemach w okiełznaniu 
nastolatków, o miłości do 
jedzenia i terrorze rynku 
reklamowego. O tym, jak kochać 
i nie kochać….” i o wielu 
życiowych sprawach.  

 

To tyle o samej książce, aby nie 
zdradzać więcej szczegółów. Co 
jeszcze może zaciekawić? No 
waśnie sam tytuł. Dosyć 
zaskakujący , nawet gwarowy. 
Użycie sowa żem, które ciężko 
znaleźć w słowniku , a przecież 
istnieje w języku jest bardzo 
ciekawym zabiegiem językowy.  

Być może niektórych zainteresuje 
fakt, że w innych językach 
słowiańskich (np. Czeski, 
Słowacki) stosuje się bardzo 
podobne formy. 
W języku słowackim poprawne, 
oficjalne formy czasu przeszłego: 
ja som bol - ja żem był (lub 
krócej: jam był) 
ty si bol/bola - ty żeś był/była 
(lub krócej: tyś był/była) 
my sme boli/boly - myśmy 
byli/były 
vy ste boli/boly - wyście byli/były 

Według niektórych Żem to nie 
słowo, tylko konstrukcja 
składająca się z że oraz końcówki 
osobowej. Mówiąc najprościej, 
możemy użyć konstrukcji żem, 
żeś, żeśmy, żeście tylko 
wówczas, jeżeli w zdaniu 
występuje spójnik że, np. (1) 
Powiedziano nam, żeście byli 
wczoraj na zakupach, bo: 
Powiedziano nam, że byliście 
wczoraj na zakupach. 
Ciekawostki językowe cieszą nas 
tak samo podczas zajęć 
biblioterapii co same teksty. 
Polecamy na poprawę humoru☺  
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W wolnej chwlili… 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd do kina na kultowy film: 
Kogel mogel 4.  
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Odkryj miejsce, w którym Ty  

lub Twój Bliski każdego dnia 
będzie mógł uczestniczyć  
w terapiach wśród osób o 

podobnych potrzebach, pod stałą 
opieką profesjonalnego 

personelu. Zapraszamy do 
odwiedzenia Środowiskowego 

Domu Samopomocy  
w Czerminie w każdy piątek  
od godz. 13.00 do 15.00.  
Zobaczysz jak wyglądają 

pracownie,  
poznasz kadrę oraz dowiesz się 

więcej o Nas! 
 
 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy to miejsce 

gdzie nikt nikogo nie ocenia,  

a każdy uśmiech jest 

odwzajemniony. 

_______ 

Osoby, zainteresowane 

zapraszamy do kontaktu 

osobistego lub 

telefonicznego  

pod numerem telefonu  

62 7417 323. 

_______ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

www.czermin.naszsds.pl 

 

zapraszamy  

 

    

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

Czermin 1   

63 - 304 Czermin 

  

Tel. :  62 741 73 23 

  

e-mail: 

sdsczermin@o2.pl 
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