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Aktualności – Co u Nas 
90-te urodziny mieszkanki naszego Domu 

 

 
 

 Pani Jadwiga Z. mieszkanka naszego Domu świętowała 90 – te 

urodziny. O odpowiednią atmosferę zadbali współmieszkańcy jak 

również pracownicy. Spotkaniu towarzyszył wakacyjny humor            

a oprócz poczęstunku na jubilatkę czekały najserdeczniejsze życzenia 

oraz gromkie 100 lat. 
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X Jubileuszowy Festiwal Muzyki Organowej 

i Kameralnej 
 

 

Właśnie tu w Krasnobrodzie w sercu Roztocza, a dokładnie        

w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w dniach 23 – 25 sierpnia 

2016r. mieszkańcy naszego Domu wraz z wspólnotą parafii mieli 

okazję obcować z wielkimi dziełami sztuki muzyki Organowej             

i Kameralnej prezentowaną przez znakomitych artystów między 

innymi: Ewę Domańską, Piotra Bajora wraz z  Anną Piechurą – 

Gabryś -harfistką. 

To piękne wydarzenie gdzie historia przeplata się z tradycją 

pozwoliło wszystkim uczestnikom festiwalu doświadczyć piękna jakie 

niesie  kultura wysoka.  

Obcowanie z muzyką poważną pozwoliło wszystkim 

słuchaczom doświadczyć niezapomnianych doznań oraz wzruszeń.  
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Pożegnanie Lata z Karaoke w Domu Pomocy 

Społecznej w Majdanie Wielkim 

 
25 sierpnia 2016 r. mieszkańcy naszego Domu wraz z Panią 

Dyrektor uczestniczyli w spotkaniu plenerowym zorganizowanym 

przez Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim.  

 Uczestnicy spotkania pożegnali lato w dobrym towarzystwie, 

pięknej pogodzie oraz w rytmie „Disco Polo”. Spotkanie rozpoczęła 

uroczysta Msza Św.  Dyrektor Domu Pan Sławomir Nowosielecki 

powitał przybyłych gości. Po części oficjalnej przyszedł czas                       

na konkurs piosenek disco polo. Podopieczni z zaprzyjaźnionych 

Domów Pomocy Społecznej zaprezentowali swoje wokalne 

umiejętności w repertuarze disco polo. Seniorzy z naszego Domu 

wykonali dwa utwory pt. „Wolność i swoboda” Boys oraz „Czarna 

morowa”. Na uczestników spotkania czekało wiele niespodzianek 

oraz wspólna zabawa. 
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Kącik literacko – poetycki 
Miłosierna Miłość 

 

 

Jaskrawego słońca tarcza unosi się na niebie, 

 

a cisza rozdarła milczenia zasłony. 

 

Miłosierne Oblicze Twoje pochyliło się nade mną, mój Boże wcielony. 

 

Patrzysz i wiesz, co serca mego skrywają głębiny. 

 

W Miłosierdziu Twoim, jak wosk w ogniu, topnieją me winy. 

 

Wybiegasz naprzeciw, dajesz mi płaszcz łaski biały. 

 

Jakże Ci dziękować Jezu, Królu Wiecznej Chwały ? 

 

Miłość Twoja otula mnie skrzydeł ramieniem. 

 

Na nogi dajesz mi sandały, a rękę oblekasz złotego pierścienia przebaczeniem. 

 

Oczy pełne smutku spotkały mnie, gdy pod krzyżem przyszło czekać z lękiem. 

 

Zapytałeś: „Czy miłujesz mnie”? - „Tak"- usłyszałeś i pokazałeś mi krzyża belkę. 

 

A potem mówiłeś:” Nie lękaj się. W oceanie Miłości mej zanurz swe serce. 

 

Ja nigdy nie opuszczę cię, jam Pasterz twój, dla ciebie umierałem w męce”. 

 

A kiedy złej nocy przyjdą na cię niepokoje 

 

mów: „Jezu ufam Tobie”, a ogarnie cię Miłosierdzie Moje ! 

E.M. 
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Kącik kulinarny – 

uwielbiamy gotować 
Sernik malinowy 

 

 

Składniki: 

 

masa 

 1 kg zmielonego sera 

 400 g malin 

 100 g masła 

 10 łyżek cukru 

 3,5 łyżki żelatyny 

 1/2 szklanki mleka 

http://gotujmy.pl/ser,skladnik-kulinarny,1775.html
http://gotujmy.pl/maliny,skladnik-kulinarny,1379.html
http://gotujmy.pl/maslo,skladnik-kulinarny,1388.html
http://gotujmy.pl/zelatyna,skladnik-kulinarny,1727.html
http://gotujmy.pl/mleko,skladnik-kulinarny,1401.html
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na wierzch 

 ok 250 g malin 

 galaretka malinowa 

sposób przygotowania: 

*Galaretką malinową rozpuścić w 400 ml wody i odstawić do 

wystudzenia. Składniki przygotować wcześniej aby były w 

temperaturze pokojowej.  

*Tortownicę o średnicy 24 cm wstawić do lodówki do schłodzenia. 

*Maliny (400 g) zmiksować na mus i przetrzeć przez gęste sito aby 

pozbyć się pesteczek. Przetarty mus odstawić.  

*Do rondelka wlać mleko i wsypać żelatynę aby napęczniała. 

*Następnie mleko podgrzać i rozpuścić żelatynę, nie gotować. 

*Rozpuszczoną żelatynę odstawić do wystudzenia.  

*Do miski przełożyć masło, dodać cukier i 3-4 łyżki zmielonego sera. 

*Zmiksować dokładnie aż cukier się rozpuści.  

*Następnie dodać resztę sera i miksować do połączenia składników. 

*Potem dodać przetarty mus i ponownie miksować do połączenia 

składników. Na koniec dodać zimną płynną żelatynę.  

*Dokładnie zmiksować. Gotową masę przełożyć do schłodzonej 

tortownicy i wstawić do lodówki do aby lekko stężała.  

*Na spód można dać biszkopty, ja akurat nie miałam. Na wierzchu 

schłodzonego sernika ułożyć maliny, zalać przygotowaną wcześniej 

galaretką.  

*Odstawić do lodówki na kilka godzin aby masa dobrze stężała.    

 

 

 

 

http://gotujmy.pl/maliny,skladnik-kulinarny,1379.html
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Uśmiechnij się 
Przychodzi baba do lekarza i skarży się: 

- Panie doktorze, wszyscy mnie ignorują. 

A lekarz: 

- Następna, proszę! 

************************  

Teściowa do zięcia: 

- Nie zasłaniaj się gazetą! Nie udawaj, że czytasz. Dobrze wiem, że mnie słyszysz, bo 

widzę, że ci się kolana trzęsą... 

**************************  

Mąż wraca nad ranem do domu. Żona pyta: - Gdzie byłeś? Całą noc czekałam i nie 

zmrużyłam nawet oka. Mąż zmęczonym głosem odpowiada: - A myślisz, że ja spałem. 

****************************  

Małżonkowie wpadają na dworzec kolejowy, co sił biegną na peron, niestety, za 

późno. Mąż odwraca się do żony i krzyczy:  

- Gdybyś się tak nie guzdrała, to byśmy zdążyli!  

- Gdybyś mnie tak nie poganiał, to byśmy krócej czekali na następny!  

******************************  

- Dlaczego pszczoły z całej Polski poleciały do Unii Europejskiej? - Bo poczuły lipę...  

*****************************  

Przychodzi kura do kury:- Dzień dobry, jest mąż?- A jest, jak zwykle, grzebie przy 

aucie... 

*****************************  

Przychodzi babcia do doktora 

- Na co się pani skarży? 

- Mam tą chorobe na 'k'... 

Lekarz wymienia różne choroby ale babcia nic sobie nie przypomina, aż: 

- Już wiem! Kleroza! 

- Mówi się skleroza, babciu! 

- Widzi pan doktor? Już o tym 's' zapomniałam 
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Wykreślanka 

 
 

 

 

 


