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HISTORIA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Podczas soboru nicejskiego w 325
roku ustalono, że Wielkanoc będziemy obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc zawsze
zaczynała się rezurekcją. Do niedawna odprawiano ją wyłącznie w
niedzielny poranek. Dziś coraz
częściej odbywa się w sobotę późnym wieczorem. Niezmienne jest
jedno. Dopiero po rezurekcji można zasiąść do świątecznego śniadania. Zaczynamy je od składania
sobie życzeń i "stuknięcia" się jajkiem. Każda z osób zasiadających
przy stole musi spróbować wiktuałów, które w Wielką Sobotę święciliśmy w koszyczku. W ciągu
wieków polskie obyczaje wielkanocne bardzo się zmieniały. Dziś
nikt już nie stawia na świątecznym
stole półmiska ze świńską głową.
Jego rolę przejął baranek z ciasta,
masła lub marcepanu. To symbol
niewinności i męczeńskiej śmierci.

szczęście i dostatek. Wierzono też,
że jajko pod drzewem owocowym
przyczyni się do obfitego zbioru.
Pisanka położona w oborze, kurniku lub chlewie oraz smarowanie
pisanką po grzbietach domowych
zwierząt miało sprawić, że rosną
zdrowe i dorodne. Na świątecznym stole niezwykle ważną rolę
zajmuje zajączek. W starożytności
był symbolem nieśmiertelności,
odradzania się przyrody i płodności. Czczony był już od czasu boga
Ozyrysa, który wcielił się w postać
zająca, aby uniknąć śmierci. Do
Polski zajączek przywędrował na
początku XIX wieku i zadomowił
się na dobre. Przybył z Niemiec i
początkowo osiedlił się tylko na
Śląsku i Pomorzu. Na Lubelszczyznę trafił po kolejnych stu latach.
Dopiero 50 lat później pojawiły
się u nas pierwsze zajączki jadalne, które są pomysłem Niemców.
Na naszym rynku pojawiły się jako produkty z ciasta bądź cukru.
Czekoladowe zajączki to kwestia
ostatnich 20 lat. W XIV wieku na
ziemie polskie przywędrował z
Wileńszczyzny śmigus-dyngus.
Polewanie wodą nawiązuje do
praktyk pogańskich, łączących się
z symbolicznym budzeniem się
przyrody do życia i co rok odna-

wialnej zdolności ziemi do rodzenia. Nie praktykuje się już natomiast rozpowszechnionego w XIX
wieku na kresach wschodnich wołoczenia, czyli wielkanocnego kolędowania. Był to zwyczaj, który
zawędrował na wsie Lubelszczyzny z Podlasia. Dzieci odwiedzały
wtedy swoich chrzestnych rodziców i otrzymywały od nich drobne
prezenty. Były to najczęściej pisanki, słodycze lub pieniądze. Korzenie tej tradycji sięgają czasów,
kiedy chłopi w Wielkanoc, chodząc od domu do domu, zbierali
po kilka jaj, aby zanieść je swojemu panu wraz ze świątecznymi
życzeniami. W ciągu ostatnich 150
lat znacznie straciły na znaczeniu
wróżby wielkanocne, do których
nasi przodkowie przykładali niezwykłą wagę. Nasze babki liczyły
jaja leżące na stole podczas wielkanocnego śniadania. Parzysta
ilość oznaczała rychłe zamążpójście, a podarunek z kraszanek od
ukochanego wróżył udany związek. Panny zakręcały też dwoma
jajkami. Jeśli zbliżyły się do siebie
- wróżyły szczęśliwą miłość.

Jajka i pisanki traktujemy już wyłącznie jako symbol nowego życia
i zmartwychwstania. Tymczasem
w słowiańskich wierzeniach ludowych jajko symbolizowało wszelką pomyślność. Stąd też zakopanie
go na polu w pierwszy dzień Wielkanocy miało zapewnić urodzaj, a
wkopanie pod budowany dom zapewniało przyszłym mieszkańcom

Str. 2

OGNIWO

SZKOLNY WOLONTARIAT
Wolontariat szkolny to inicjatywa
młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne, wspomagać
osoby chore, starsze, niepełnosprawne, samotne.
Zespół Szkół Samorządowych w
Stroniu Śląskim wyszedł z inicjatywą
prowadzenia w naszym Centrum akcji „szkolny wolontariat”, w ramach
którego młodzież podjęła działania
integracyjne z pensjonariuszami. Pensjonariusze wyrazili chęć współpracy
i chętnie przyjmują wsparcie ze strony młodzieży.
Pierwsze spotkanie odbyło się

08.03.2017r. w Galerii Integracja,
było to spotkanie edukacyjne dotyczące specyfiki zaburzeń pensjonariuszy przebywających w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.
Kolejne spotkanie poświęcone było
wspólnemu zapoznaniu się, zostały
podjęte pierwsze wspólne rozmowy,
wymiana informacji o zainteresowaniach. Młodzież zaproponowała
zajęcia plastyczne, których tematem
były „Moje marzenia”, świetnie w
te zajęcia wkomponowali się pensjonariusze „ujawniając” swoje najróżniejsze marzenia.
W następnym działaniu młodzież
zaproponowała wspólne oglądanie
filmu z rodzaju fantastyki zatytuło-

wanego „Dary Anioła-Miasto kości”.
O kolejnych działaniach i inicjatywach młodzieży z wolontariatu
będziemy informowali w kolejnych numerach czasopisma. Mamy
nadzieję, że wspólnie spędzony
czas daje obopólne zadowolenie.
Anna Such
Koordynator terapeutów zajęciowych

CZYM JEST WOLONTARIAT?
Czym jest wolontariat?
Najprościej mówiąc, jest to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na
rzecz innych. Wiele inicjatyw na całym świecie nie mogłoby zaistnieć,
gdyby nie działania wolontariuszy.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem
jest osoba fizyczna, która ochotniczo
(dobrowolnie) i bez wynagrodzenia
wykonuje świadczenia na zasadach
określonych w ustawie angażując się
w pracę na rzecz między innymi organizacji pozarządowych, organizacji
kościelnych czy administracji publicznej.
Z kolei Centrum Wolontariatu definiuje "wolontariat" jako świadomą,
dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą
poza więzy rodzinno-koleżeńskoprzyjacielskie.
Są różne rodzaje wolontariatu: stały,
terminowy, krótkotrwały, akcyjny,
zagraniczny, lokalny, społeczny, kulturowy. Łączy je potrzeba działania,
ciekawość ludzi i świata, brak wynagrodzenia materialnego, ale nie oznacza to, że wolontariat jest bezintere2 0 1 7 R . NR 1 3

sowny. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie
swoich motywacji, poczucie sensu,
uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny, zyskuje nowych
przyjaciół i znajomych, zdobywa
wiedzę, doświadczenie i nowe
umiejętności. Może pomóc w wypracowaniu najbardziej pożądanej
właściwości, cechy - zdolności do
okazywania innym życzliwości,
rozumianej jako najcenniejszy dar,
jaki można od kogoś otrzymać i jaki
można komuś ofiarować. Uśmiech,
ciepłe spojrzenie, kilka drobnych
słów, niewymuszona grzeczność…
Będąc życzliwym zdobywamy zaufanie a przy okazji przyjaciół, nowe znajomości. Nie ma się, czego
bać, aby być życzliwym, przecież
każdy lubi, jak ludzie dokoła są
szczęśliwi i życzliwi. Życzliwość
jako postawa wobec świata i ludzi,
powinna odznaczać się bezinteresownością w działaniu na rzecz drugiego człowieka, zaangażowaniem
w los człowieka obok, który o tą
życzliwość często sam nie poprosi.
To nieustanne dawanie cząstki sie-

bie - własnego czasu, własnych sił,
swojego zainteresowania drugiemu
człowiekowi.
W wolontariuszach tkwi ogromny
potencjał, niezależnie od tego jak
duże doświadczenie mają pracownicy danej organizacji czy instytucji, są to raczej osoby z dość określonym i ukierunkowanym zasobem wiedzy, podobnym wieku i
wykształceniem. To właśnie wolontariusze mogą wzbogacić zespół o nowe doświadczenia i perspektywy. Nie należy o tym zapominać. Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który
został ustanowiony rezolucją
Zgromadzenia Ogólnego ONZ z
lipca 1997 r. To dowód uznania
dla ludzi, poświęcających swój
cenny czas i umiejętności w celu
niesienia pomocy innym.
Anna Such
Koordynator terapeutów zajęciowych
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CUKRZYCA
Cukrzyca (Diabetes mellitus) to
stan utraty przez organizm zdolności do właściwego metabolizowania cukru. Najbardziej widoczne
objawy tego zaburzenia to nasilone
pragnienie i częste wydalanie moczu. Do powikłań związanych z
cukrzycą zalicza się utratę wzroku,
choroby serca, niewydolność nerek
i problemy z krążeniem krwi w
kończynach. Przy cukrzycy trzustka nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej ilości insuliny - hormonu, który kontroluje poziom cukru
we krwi.
Cukrzyca najczęściej rozwija się
według dwóch podstawowych
wzorców. W cukrzycy młodzieńczej (ujawniającej się we wczesnym wieku) uszkodzeniu ulega
część trzustki produkująca insulinę,
co jest powodem jej niedostatku.
Cukrzyca tego typu jest trudna do
wyleczenia. Niemniej jednak jeśli
stosuje się właściwą dietę, zawierającą odpowiednie ilości skrobi i
błonnika, można o około jedną
trzecią zmniejszyć dawkę przyjmowanej insuliny, jak też zredukować
częstotliwość występowania i nasilenie powikłań cukrzycowych.
W częściej spotykanym rodzaju
cukrzycy - rozwijającej się u dorosłych, w odniesieniu do której będziemy dalej stosować ogólny termin „cukrzyca" - wytwarzana jest
wystarczająca ilość insuliny, ale jej
wykorzystanie przez komórki organizmu zostaje zablokowane pod
wpływem skutków stosowania wysokotłuszczowej diety.
(Spożywanie nadmiernej ilości rafinowanego, białego cukru i innych
cukrów prostych także przyczynia
się do rozwoju cukrzycy, ponieważ
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nadmiar cukrów przekształca się w
organizmie w tłuszcz). Dzięki stosowaniu przez kilka tygodni niskotłuszczowej diety, opartej na węglowodanach złożonych, takich jak
nierafinowane zboża, warzywa i
rośliny strączkowe, w przybliżeniu
80% cukrzyków może przestać
brać insulinę i inne leki na cukrzycę, a pozostałe 20% może zmniejszyć ilość przyjmowanych leków.
Zarówno w cukrzycy ujawniającej
się w wieku młodzieńczym, jak i u
dorosłych zbyt dużo cukru przenika
do krwi, toteż nerki starają się wydalić go wraz z płynami i dlatego
pojawia się częste wydalanie dużej
ilości moczu. Spadkowi ilości płynów ustrojowych często towarzyszą pragnienie, stany zapalne, infekcje, chudnięcie, zaczerwienienie
języka i inne podobne objawy.
Wysokotłuszczowa dieta, która
często przyczynia się do rozwoju
cukrzycy, powoduje również zastój
w wątrobie, będący stanem nadmiaru, który poprzez cykl destrukcji Pięciu Elementów doprowadza
do zaburzenia równowagi energetycznej śledziony-trzustki. W konsekwencji zmniejsza się wydzielnicza zdolność trzustki, między innymi do wytwarzania insuliny.
Oczywistą metodą leczenia jest
ograniczenie pożywienia, a zwłaszcza tych pokarmów, które obciążają wątrobę i osłabiają śledzionętrzustkę. Należy zatem ograniczyć
tłuste i przyrządzane na tłuszczu
pokarmy (mięsa, jaja, ser, masło,
nadmiar oleju, orzechy i nasiona) i
najlepiej zrezygnować z pokarmów
przetworzonych (rafinowanej
„białej" mąki i cukru, uwodornionych, syntetycznych tłuszczów jak

margaryna i tłuszcze do pieczenia,
używek i składników chemicznych)
oraz pokarmów bardzo słodkich,
słonych i pikantnych. Trzeba unikać jedzenia późno w nocy oraz
złożonych połączeń pokarmowych.
Małe, ale często jadane posiłki
(cztery lub pięć razy dziennie) pobudzają wytwarzanie insuliny.
Dietetycy odkryli, że chrom, cynk i
mangan kontrolują poziom cukru
we krwi. Minerały te zostają usunięte podczas procesu rafinacji, jaki
stosuje się przy produkcji białego
cukru, białej mąki, rafinowanej soli
i wielu innych wysoko przetworzonych produktów spożywczych. W
pełnych ziarnach zbóż minerały te
znajdują się w otrębach. W Chinach, gdzie spożywa się głównie
rafinowane zboża, wprowadzono
mało znaną, a zaczerpniętą z amerykańskiej medycyny ludowej innowacyjną metodę leczenia cukrzycy.
Polega ona na dodawaniu do pożywienia otrąb pszennych. Jak wykazano, dodatek otrąb obniża poziom
cukru we krwi - całkiem możliwe,
że dzieje się tak z powodu występującej w nich dużej zawartości minerałów kontrolujących poziom cukru
we krwi. Otręby są także bogatym
źródłem krzemu - pierwiastka, któremu część naukowców przypisuje
zdolność poprawiania funkcji
trzustki.
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Aby maksymalnie zwiększyć
wchłanianie minerałów, można
wykorzystać właściwości chlorofilu, który w ludzkim organizmie
poprawia przyswajanie wszelkich
składników odżywczych i w ten
sposób znacząco wspiera leczenie
cukrzycy. Ponieważ chlorofil katalizuje odnowę komórkową, daje też
lepsze perspektywy na całokształt
przebiegu tej choroby, gdyż pomaga w odbudowie uszkodzonej
trzustki. Z cukrzycą często wiążą
się zakwaszenie krwi, ogólne zatrucie organizmu i rozmaite stany zapalne, dlatego alkalizujące, odtruwające i przeciwzapalne właściwości chlorofilu także są bardzo przydatne w leczeniu tej choroby. Wykazano, że nawet sam czysty, płynny ekstrakt chlorofilu jest skuteczny w leczeniu cukrzycy, chociaż
pokarmy o wysokiej zawartości
chlorofilu - szczególnie trawa pszeniczna i jęczmienna, spirulina oraz
chlorella - zawierają bardzo ważne
dodatkowe minerały, enzymy i inne
składniki odżywcze.
Podstawową praktyką poprawiającą wchłanianie składników pokarmowych jest prawidłowe przeżuwanie. Dotyczy to szczególnie węglowodanów złożonych, których
trawienie rozpoczyna się dzięki
ślinie w jamie ustnej. Dokładne
żucie jest niezbędne dla całkowitego ich rozłożenia na mniejsze
cząstki, co umożliwia wchłanianie
zawartych w nich minerałów i innych cennych składników. Kiedy
osoba chorująca na cukrzycę zaspokoi swoje potrzeby żywieniowe,
zmniejszy się u niej ryzyko nadmiernego objadania się i łatwiej
przyjdzie jej wyrzec się obfitych
posiłków, które nasilają chorobę.
Cukrzyca niedoborowa:
„Niedoborową cukrzycę" charakte-
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ryzują oznaki niedoboru śledzionytrzustki: osłabiony apetyt, zmęczenie, luźne lub wodniste stolce, słaby puls, bladość i introwersja. W
krajach zamożnych nie są to typowe objawy cukrzycowe, chociaż
czasem również się zdarzają. Indywidualne zróżnicowanie objawów
cukrzycy wynika z unikalnej konstytucji i odmiennych wzorców
odżywiania każdego człowieka. W
krajach Trzeciego Świata cukrzyca
nie występuje często, choć niedoborowa cukrzyca może się rozwinąć u wątłych osób z powodu niezdrowej diety, składającej się głównie z produktów przetworzonych białego ryżu, pokarmów z rafinowanego cukru - i niewielkiej ilości
owoców i warzyw. Matki chorujące
na cukrzycę mają czasami objawy
„niedoborowej cukrzycy", ponieważ ciąża i poród zużywają wytwórczą siłę śledziony-trzustki.
Faktycznie cukrzyca o wiele częściej występuje u matek niż u pozostałych kobiet. Na przykład u kobiet, które urodziły trójkę dzieci,
istnieje dwukrotnie większe ryzyko
rozwoju cukrzycy niż u kobiet bezdzietnych, a u kobiet mających sześcioro dzieci ryzyko zachorowania
na cukrzycę zwiększa się aż sześciokrotnie. Z tego względu dwie
trzecie cukrzyków to kobiety.
Aby wyleczyć niedoborową cukrzycę, wszystkie warzywa i owoce
należy spożywać w postaci gotowanej oraz stosować dietę wzmacniającą śledzionę-trzustkę. Wysokiej jakości nabiał z mleka krowiego jest szczególnie wskazany przy
obecności oznak ogólnego niedoboru (wątłości, szczupłości, osłabieniu i wyniszczeniu). Jednakże
jeśli występują luźne stolce lub
nadmiar śluzu, należy unikać nabiału krowiego i stosować zamiast
niego produkty z surowego mleka

koziego - o ile są dostępne i dobrze
tolerowane przez organizm. Spośród
zalecanych ziół korzystnie działają
wszystkie oprócz korzenia i liści
mniszka lekarskiego, który jest zbyt
gorzki i za bardzo oczyszczający.
Cukrzyca nadmiarowa: Odmienny
obraz cukrzycy często spotyka się u
osób silnych, które bez umiaru stosowały bogatą w mięsa i tłuszcze dietę,
składającą się głównie z pokarmów
rafinowanych. Dodatkowo osoby te
mają zazwyczaj nadwagę i cierpią na
zaparcia oraz wykazują ogólne oznaki
nadmiaru, takie jak zaczerwieniona
cera, gruby (prawdopodobnie żółty)
nalot na języku, mocny puls i towarzyska, ekstrawertyczna osobowość.
W przypadku cukrzycy typu nadmiarowego należy stosować dietę obfitującą w pokarmy oczyszczające, takie
jak surowe warzywa i owoce. Z wyjątkiem bananów, które mają doskonałe właściwości odtruwające,
wszystkie owoce powinny być kwaśne lub lekko kwaśne, ponieważ kwaśny smak obniża poziom cukru we
krwi. Cytryny i grejpfruty obniżają
poziom cukru we krwi tak szybko, że
przy jednoczesnym stosowaniu insuliny trzeba uważać, aby jej nie
przedawkować. Zalecane produkty
pochodzenia zwierzęcego to umiarkowane ilości koziego mleka lub koziego jogurtu. Również w tego rodzaju
cukrzycy rezygnujemy z wszelkich
substancji słodzących, wyjątek stanowią produkty z liści stewii i korzeń
lukrecji w postaci proszku lub wywaru. Powszechnie stosowane przez cukrzyków syntetyczne słodziki po
pewnym czasie wywołują zastój wątroby.
AB – na podstawie książki „Odżywianie dla zdrowia” Paul Pitchford
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TEATR „MAGIA SZALEŃSTWA” W KOLEJNEJ ODSŁONIE…
Na zaproszenie księdza Krzysztofa Kaufa, grupa teatralna Centrum uczestniczyła 20.03.2017r. w odpuście w kościele parafialnym pw.św.Józefa Oblubieńca NMP – Sanktuarium św.Józefa Opiekuna Rodzin w Bolesławowie, msza święta pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Ignacego Deca, Biskupa świdnickiego.
Relacja z całej uroczystości była prowadzona „na żywo” przez telewizję Trwam.
Uroczystość rozpoczął spektakl teatralny w wykonaniu pensjonariuszy Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Ślaskim. Przedstawienie zatytułowane „Życiowy wybór” w reżyserii Anny Such i Aleksandry Leszczyńskiej. W
scenariuszu wykorzystano fragmenty zaczerpnięte z opracowania „Król wschodzącego słońca” Ks. Adama Piekarzewskiego,
wykorzystano również teksty (cytaty) Św. Jana Pawła II.
Spektakl jest opowieścią o życiu zwykłego człowieka. Jego codzienność to wczesna pobudka, skromne śniadanie, muzyka z
ciągle psującego się radia i samotność spędzana w małym pokoiku.
Ale jest coś jeszcze, co wypełnia każdy dzień naszego bohatera – nadzieja.
Człowiek czeka na tajemniczego Króla. Codziennie czyści specjalnie przygotowany dla niego tron. Przyjście Króla ma zmienić
życie człowieka i uczynić go szczęśliwym. W te monotonię pewnego razu wkracza Zło, które chce odwieść człowieka od jego
celu, chce przeszkodzić mu w spotkaniu z Królem. Nieoczekiwanie przybywa Posłaniec i oznajmia, że Król jest już blisko, że
nadchodzi…
Człowiek staje w obliczu dylematu: czy porzucić wartości, w które wierzył od zawsze? Czekać dalej, czy zaufać nowemu
„przyjacielowi” i rozpocząć przyjemne życie z dala od upragnionego i wyczekiwanego Króla?
Ta opowieść jest także o tobie!
Oto człowiek! Nie jest przejrzysty
i nie jest monumentalny,
i nie jest prosty,
raczej biedny.
To jeden człowiek – a dwoje,
a czworo, a sto, a milion.
- Pomnóż to wszystko przez siebie
pomnóż ową wielkość przez słabość,
a otrzymasz iloczyn ludzkości,
iloczyn życia ludzkiego.
Zespół teatralny „Magia szaleństwa” w składzie:
Sebastian Gil – Człowiek
Sebastian Kubicz – Szatan
Arkadiusz Kozłów – Diabeł
Edyta Steckiewicz – Anioł
Iwona Rygiel – Ludzie (osoba 1)
Andrzej Barczuk – Ludzie (osoba 2)
Podziękowania
Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu, którzy nas wspierali i w nas wierzyli.
Dziękujemy Pani Grażynie Rogozińskiej za pomoc w przygotowywaniu strojów.
Bardzo dziękujemy wszystkim widzom, którzy poświęcili nam swój czas oglądając spektakl, mamy nadzieję, że dostarczyliśmy głębokich przeżyć i wzruszeń.
Ogromne podziękowania za słowa pełne zachwytu i uznania dla naszego Teatru.
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Wybrane teksty:
Zło w postaciach Szatana i Diabła
„Słyszysz? To legion! Jest nas wielu!
Ciągle gotowi do walki! Wiecznie niecierpliwi!
W końcu dostaniemy, co nam się należy…
To my zasiądziemy na tym tronie, to
my będziemy rządzić, decydować!
Poniżeni, odepchnięci… Na wygnaniu!
Ale teraz wracamy… Pójdziemy wszędzie… Pójdziemy w pałace i pod słomiane strzechy… Pójdziemy do bogatych i biednych, do młodych i starych,
do głupców i mądrali…
Pójdziemy tam, gdzie nas jeszcze nie
było… Tak, pójdziemy i powiemy: Nie
macie już króla!”
Właściwie, to jestem Twoim przyjacielem, człowieku…
Jak ma na imię ten król? No przecież musi mieć jakieś imię? Nie wiesz, czy nie możesz sobie przypomnieć?
Nikt ci przecież nie będzie mówił, co masz robić! Twoje życie jest w Twoich rękach! Nie daj sobą manipulować!
Król idzie, król przybędzie, król zasiądzie…
A kimże on w ogóle jest, że ci rozkazuje?
To ty jesteś panem swojego życia, ty królujesz! Już najwyższy czas, żebyś to zrozumiał…
Dobro w postaci Anioła
Twoim przyjacielem…
Jestem też przyjacielem króla i przynoszę dla Ciebie wiadomość od niego.
Król którego ty uważasz za kogoś nieistniejącego, polecił przekazać Tobie, że już niedługo przybędzie…
Król jest już blisko. Nie potrzeba Ci znaku…
Pamiętasz jak niegdyś siadałeś blisko niego, a on szeptał ci do ucha…
To jest człowiek. I choć są ich miliony, król kocha każdego z nich z osobna miłością niepowtarzalną – jedyną w swoim rodzaju… Miłością, której ty nigdy nie byłbyś w stanie zrozumieć… On pragnie ich szczęścia…
Człowiek w obliczu „życiowych wyborów”
Ja nie mam przyjaciół…
Nic nie rozumiesz! Udowodniłeś mi właśnie, że jesteś moim przyjacielem. Czy ty wiesz, jak bardzo wpłynie to na moje życie?
Od teraz muszę czuć się odpowiedzialny również za Ciebie… Muszę pomyśleć jak Cię ugościć, a nawet powinienem na Ciebie
oczekiwać… Nie wiem, co dać Ci jeść, gdzie będziesz spał… Sprowadziłeś na mnie mnóstwo kłopotów…
Nie myśl sobie, że to błaha sprawa – czekam na króla… Ma przybyć już niedługo, więc robię ostatnie porządki… To tron dla niego.
Wtedy zmieni się moje życie! żadnych zmartwień, rozumiesz? Rannego wstawania, psującego się radia, zimnej herbaty, czerstwego
chleba.
W dzisiejszych czasach nie ma królów! Są prezydenci, ministrowie,
parlamenty, ale króla żadnego!
Nie czynię dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę. Któż może wybawić mnie od tej sprzeczności? !!!

Bardzo serdecznie zachęcamy do obejrzenia naszego spektaklu „ŻYCIOWY WYBÓR”
http://tv-trwam.pl/film/spotkanie-rodziny-radia-maryja-w-boleslawowie
Anna Such
Koordynator pracy terapeutów
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LASER DANCE
LASER DANCE w dniu 15.01.2017r
reprezentował Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w
25 FINALE Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w "CETiKU" w
Stroniu Śl.
LASER DANCE zaprezentował projekt muzyczno-taneczny pod tytułem
"LASER". Wykonali utwory: KOLEŚ Z BETY, 8 SEKUND, PRAGNIENIE MIŁOŚCI, PRZEZ TE
OCZY ZIELONE. Publiczność przyjęła entuzjastycznie naszą grupę muzyczną, która pierwszy raz wystąpiła
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie występu
publiczność klaskała, tańczyła, śpiewała, wyczuwalna była wspaniała
atmosfera, która nas wszystkich w
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danej chwili łączyła. Zespół ze swojego występu był bardzo zadowolony, wzruszony reakcją publiczności
i zaskoczony tak miłym i serdecznym przyjęciem. Obecnie grupa zaczyna przygotowania do swojego
całkiem nowego programu muzyczno-tanecznym.
Terapeuci Zajęciowi
Jamróz Edyta
Jamróz Klaudiusz
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PINEZKA

Czasopismo
terapeutyczno-integracyjne

Dzień Pracownika Służby Zdrowia 7 kwietnia 2017.
Święto tych którzy wykonując swoją pracę pełnią misję na rzecz ratowania zdrowia i życia pacjentów oferując nie tylko wysokie kompetencje zawodowe ale także
serdeczne relacje międzyludzkie.

WYDAWCA

Bardzo serdecznie zapraszamy Pensjonariuszy Centrum do aktywnego uczestnictwa w warsztatach teatralnych, jeśli chcesz zostać aktorem -amatorem i odegrać
wspaniałą rolę, wstąp do grupy teatralnej „Magia Szaleństwa”.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do terapeutów zajęciowych.

WOJEWÓDZKI E C ENTRU M PSYC HIATRII
DŁUG OTERMIN OWEJ
W STRONIU ŚLĄSKIM

Ul. Morawka 1
57-550 Stronie Śląskie
Tel.: (74) 814 14 88
E-mail: ogniwo@wcpd.pl
www.wcpd.pl

Zespół redakcyjny:
Anna Such
Małgorzata Zając
Adrian Gancarz
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
drobnych poprawek. Prosimy o przesyłanie artykułów
drogą elektroniczną na adres e-mail: ogniwo@wcpd.pl
lub dostarczanie do skrzynki OGNIWO zlokalizowanej
w punkcie informacyjnym WCPD.

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
informuje, iż przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego pn.
„„Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój – jednostki psychiatryczne” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjnokomunikacyjne , Działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1
E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu z
siedzibą w Lubiążu, , ul. Adama Mickiewicza, 156-100 Wołów oraz
„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.” z siedzibą
we Wrocławiu, Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia. Projekt,
poprzez rozwój infrastruktury informatycznej i oprogramowania,
wpłynie na zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie oraz wzrost jakości tych technologii.
Jego realizacja przyczyni się do poprawy umiejętności informatycznych
społeczeństwa, a także wzrostu konkurencyjności gospodarki. E-usługi
skierowane będą bowiem tak do osób fizycznych jak i podmiotów
gospodarczych. Będą one ułatwieniem dla użytkowników, którzy będą
mogli zaoszczędzić czas potrzebny dotychczas na rejestrację osobistą
czy osobisty odbiór wyników, orzeczeń lekarskich. Realizacja projektu
umożliwi tworzenie, obsługę i przechowywanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Dane medyczne będą mogły być wymienianie
pomiędzy placówkami medycznymi (wymiana informacji następować
będzie pomiędzy placówkami przyłączonymi do regionalnej platformy
medycznej). Realizacja projektu wpłynie na realizację celu głównego
RPO WD 2014-2020 tj.: Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska
zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Planowane zakończenie realizacji projektu – grudzień 2017r.
Całkowita wartość Projektu wynosi 4 505 477,70 zł
Dofinansowanie EFRR 3 790 682,50 zł
Joanna Biczysko – Kierownik projektu

Zapraszamy Pensjonariuszy Centrum do udziału w warsztatach redakcyjnych,
gdzie trwają prace przy redagowaniu czasopisma OGNIWO. Podziel się własną
twórczością, przemyśleniami, może masz ciekawe propozycje...?
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do terapeutów zajęciowych.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród
przyjaciół oraz wesołego Alleluja.
Życzy redakcja OGNIWO

W poprzednim numerze nagrodę wylosowała Dorota Kaczkowska - ZOL A1

