
Dom Dziennego Pobytu Styczeń 2021

Witamy w naszej pierwszej  w tym roku
gazetce.  Postaramy  się  prezentować  w
niej  ciekawe  informacje,  zadania
przepisy, konkursy.

Chcielibyśmy  też  abyście  i  Wy
podsuwali nam różne ciekawe pomysły na

artykuły,  chętnie  je  wykorzystamy  w
kolejnych numerach. 

Niech  ta  gazetka  będzie  naszym
łącznikiem  w  czasie  pandemii.
Niepamiętające,  że  to  co  robimy,
tworzymy zawsze z myślą o Was.

TERAPIA  GRAFOMOTORYCZNA

Co to jest terapia
grafomotoryczna?

W najprostszym  rozumieniu jest
to nic innego jak terapia ręki, czyli
wszelkiego  rodzaju  ćwiczenia,
zadania,  które  mają  za  zdanie
usprawnienie  naszych  zdolności  i
umiejętności  manualnych.  Zadania
te  mają  skoordynować  nasze
zmysły: słuch, wzrok i dotyk.

Jest ona ważna w dzieciństwie, bo
to  dzięki  niej  potrafimy  zapinać
guziki, rysować, czy pisać.

Terapia  ręki  ma  również
znaczenie w doskonaleniu nabytych
umiejętności.  Dzięki  ćwiczeniom
grafomotorycznym  możemy
pracować nad swoją  lewą i  prawą
półkulą  mózgową.  Będziemy mieć
lepszą  koordynację  wzrokowo
ruchową  oraz  nasza  sprawność
manualna się poprawi.

Co nam to daje?

Okazuje  się,  że  ćwiczenia  ręki
poprzez  pisanie,  drobne  prace
manualne, kolorowanki, rysowanie,
zdobienie  opóźniają  nasze  procesy
starzenia,  wpływają  na  większą
zdolność  koncentracji.  Wpływa  to
nie  tylko  na  naszą  motorykę,   ale
również  na  postrzeganie  samych
siebie. 

Dzięki  lepszej  sprawności
jesteśmy  bardziej  pewni  siebie,
lubimy  siebie  i  akceptujemy
bardziej  zjawiska  zachodzące  w
naszym ciele w „trzecim wieku”

Dlatego  zapraszamy  do
wykonywania  zadań  przez  nas
proponowanych.  Znajdziecie  je
Państwo  w  środku  naszego
biuletynu.



PRZEPIS NA GRZANIEC, CZYLI GRZANE WINO

Mamy  styczeń.   Za  oknem  puszysty
śnieg, a na dworze siarczysty mróz. Jest to
najlepsza pogoda do tego,  aby  delektować
się  rozgrzewającym  grzanym  winem.
Pamiętajmy jednak, że kardiolodzy zalecają
czerwone  wino.  Przepis  na  udanego
grzańca przestawiamy w naszej gazetce.

Przygotuj:

1. 500 ml czerwonego wina.
2. 2 łyżki cukru.
3. 1 łyżka miodu (lub cukru)
4. 1 łyżka cukru wanilinowego (opcjonalnie)
5.  przyprawy:  kawałek  kory  cynamonu,
gwiazdka  anyżu  i  2  goździki  (lub  gotowa
przyprawa do grzańca)

Wszystko  wrzucamy  do
garnka  i  podgrzewamy.
Następnie  wlewamy  do
ulubionego kubka

i  zasiadamy  wygodnie  na
kanapie  przykrywając  się
kocem.  Popijając  małymi
łykami  morzymy sobie   o  jak
najszybszym  powrocie  do
dziennego domu. 

Przyjemności pa.

Ćwiczenia dla seniorów – dlaczego ruch jest ważny dla osób starszych?

Aktywność  fizyczna  powinna  stanowić
bardzo ważny element naszego życia. Dzięki
niej  mamy  możliwość  utrzymania  dobrej
kondycji,  sprawności  układu  krążeniowo–
oddechowego  czy  też  poprawy  sylwetki.
Gimnastyka przeciwdziała chorobom wieku
podeszłego:  osteoporozie,  nadciśnieniu,
miażdżycy,  zmianom  zwyrodnieniowym.
Badania  naukowe  dowodzą  także,  że
ćwiczenia  dla  osób  starszych  mogą  być
pomocne  w  profilaktyce  upadków,
ograniczać  skutki  kontuzji,  poprawiać
dopływ  krwi  do  mięśni.  Wpływają  też  na
jakość życia.

1. Ćwiczenie pozwalające zachować
ruchomość i zakres ruchu w górnych

odcinkach kręgosłupa:
Pozycja  wyjściowa:  Usiądź  prosto  na

krześle,  nie  dotykając  plecami  oparcia,
oprzyj stopy na podłodze,  skrzyżuj  ręce na
klatce  piersiowej  kładąc  prawą  dłoń  na
lewym barku a lewą dłoń na prawym.

Ruch:  Bez  poruszania  biodrami  obróć
(skręć) tułów w prawo, zaczynając od głowy
i  obręczy  barkowej  w  zakresie
niewywołującym bólu lub dyskomfortu.

Utrzymaj  tę  pozycję  przez  5  do  10
sekund. Wykonaj po 5-10 powtórzeń – raz w
prawą, raz w lewą stronę.

2. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie
kończyn dolnych i mięśni obręczy

miednicznej:
Pozycja  wyjściowa:  Usiądź  prosto  na

krześle, opierając plecy o oparcie, stopy na
podłodze, chwyć oburącz boczne krawędzie
krzesła.

Ruch:  Unieś  nogę  zgiętą  w  kolanie,
odrywając  stopę  od  podłoża.  Następnie
powoli  powróć  do  pozycji  wyjściowej
opierając stopę z powrotem  na podłodze.

Utrzymaj napięcie przez 5 do 10 sekund.
Wykonaj po 5-10 powtórzeń, raz prawą, raz
lewą nogą.



18 stycznia 2021 zmarła Maria
Koterbska

Urodziła się jako druga z trójki dzieci
w  rodzinie  muzycznej  -  Władysława  i
Janiny z Mierowskich. 

Debiutowała  w  1949  w  sylwestrowy
wieczór.  W  latach  50.  stała  się  stałą
bywalczynią  niedzielnych audycji  Radia
Katowice 

„Melodie  świata”,  audycji  wówczas
niezwykle  popularnej,  w  której  stałym
punktem były piosenki w jej wykonaniu. 

W połowie lat  50.  przez dwa sezony
występowała  w  Teatrze  Satyryków  w
Krakowie. 

Te dwa lata występów w teatrze miały
ogromne  znaczenie  dla  rozwoju  jej
kariery,  przyczyniając  się  do  zmiany
repertuaru  –  od  jazzu  do  piosenki
aktorskiej  –  wymagającej  nieco  innego
operowania głosem. 

Z  tego  okresu  pozostała  niezwykle
popularna  piosenka  „Wio  koniku”.
Większość  nagrań  z  tego  okresu  uległa
zniszczeniu, ich ślad można odnaleźć w
Wiązance  przebojów  z  lat
pięćdziesiątych,  przy  tworzeniu  której
pomagali  Wojciech  Młynarski  oraz
Tomasz  Śpiewak,  a  która  została
zaprezentowana  w  listopadzie  1967.
Twórcą  jej  sukcesu  był  Jerzy  Harald,
kompozytor, aranżer, który skomponował
m.in. piosenkę „Brzydula i rudzielec”. 

NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Przyjmij, Kochana Babciu i Kochany Dziadku, z serca
płynące życzenia:

dobrego zdrowia, dużo optymizmu i wszystkich marzeń
spełnienia.

Gwiazdy naszej młodości



*****

Moja koleżanka ma teraz problem. 
Nie  wie,  czy  na  pierwszej  randce  zdjąć
maseczkę czy lepiej... majtki.

******

-Halo, policja?
-Tak, słucham.
-Dwóch gości właśnie obrabia mi garaż.
-Przepraszamy, nie mamy teraz ludzi.
-Stoją bliżej niż metr od siebie.
-Będziemy za dwie minuty.

******

„Pandemiczny” humor

23 stycznia – 101 rocznica powrotu Grudziądza do Polski

Jak  przebiegało  przejmowanie
Grudziądza  przez  wojska  polskie  23
stycznia 1920 roku?

Przede  wszystkim  -  bezkrwawo.
Wszystko  odbyło  się  niemal  zgodnie  z
godzinowym  harmonogramem  ustalonym
już  na  konferencji  pokojowej  w  Paryżu.
Walk  i  wystrzałów  nie  było.  Zanotowano
jeden incydent: żołnierze pruscy wycofywali
się  przez  most  nad  Wisłą.  Jeden  z  nich
jednak  nagle  zaczął  biegiem  wracać  na
grudziądzki  brzeg.  Po  naszej  stronie
ogłoszono alarm, wzięto go na muszkę. Ale
nie  wystrzelono.  Jak  się  okazało,  żołnierz
wracał po... menażkę z zupą.

Twierdza  Grudziądz  nie  stawiała
oporu.

Warunki  jej  przejęcia  spisano  już  dzień
wcześniej  w  porozumieniu  między
prezydentem  miasta  Józefem  Włodkiem  a
komendantem von Malachowskim. 

Żołnierze  niemieccy  nie  mieli  ochoty
walczyć.

Wojska  gen.  Stanisława  Pruszyńskiego
witano na Rynku...

Najpierw  uroczystość  zorganizowano  na
przejeździe  kolejowym,  w  okolicach
dzisiejszej bursy szkół. 

Tam żołnierzy, którzy wchodzili w skład 1
szwadronu  1  Pułku  Ułanów  i  jednostek
piechoty,  powitał  prezydent  Józef  Włodek
oraz  inni  przedstawiciele  polskich  władz
miasta. 

Stamtąd  wszyscy  przemaszerowali  na
dzisiejszy  "plac  stycznia"  i  Rynek,  gdzie
odbyła się oficjalna uroczystość. Na jej czas
stojący  tutaj  pomnik  cesarza  Wilhelma  I
zakryto...  drzewami.  Za  żołnierzami  szli
grudziądzanie,  w  oknach  wieszano  polskie
flagi... 

Samo przejmowanie miasta przypominało
raczej wycieczkę niż operację wojskową.

******


