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zetka spotka się z 
Waszym zaintereso-
waniem. Wszystkich 
chętnych zaprasza-
my do współpracy . 
Państwa uwagi i su-
gestie będą dla nas 
bardzo ważne. Po-
zdrawiamy serdecz-
nie życząc miłej i 
owocnej lektury. 

Redakcja 

Kochani czytelnicy, 
chcielibyśmy Państwa 
poinformować, że 
wraz z pierwszym 
świątecznym nume-
rem od grudnia 2010 
roku, rozpoczynamy 
wydawanie naszej ga-
zetki ECHO KOMBA-
TANTA. Powstało ono 
z inicjatywy Dyrekto-
ra domu i mieszkań- 

ców. Będzie ukazy-
wać się, co kwartał, 
czyli, co trzy miesią-
ce. Będą w niej publi-
kowane artykuły po-
ruszające różne te-
maty, ciekawe pora-
dy i informacje. Mo-
żemy także zamiesz-
czać Państwa ogło-
szenia. Mamy na-
dzieję, że nasza ga- 
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Świąt białych, pachnących choinką,  

spędzonych w ciepłej atmosferze,  

pełnych niespodziewanych prezentów.  

Świąt dających radość i odpoczynek  

oraz nadzieję na Nowy 2011 Rok  

żeby był jeszcze lepszy niż ten  

co właśnie mija. 

Wszystkim mieszkańcom, pracownikom 

i całej redakcji Echa Kombatanta 

 
ż y c z y  

 

Dyrektor DPS „Kombatant” 

Dariusz Marchlewski 
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Wigilia- wieczór wigilijny w 
tradycji polskiej jest najbar-
dziej uroczystym i najbardziej 
wzruszającym wieczorem ro-
ku. Wieczór zadumy, refleksji, 
prawdziwego zbliżenia.  

 

Tradycyjnie wieczerza wigilijna 
rozpoczyna się wraz z pierwszą 
gwiazdką na niebie Jest to sym-
boliczne nawiązanie do Gwiaz-
dy Betlejemskie, oznaczającej 
narodziny Jezusa, którą wg Bi-
blii na wschodniej stronie nieba 
ujrzeli Trzej Królowie. 
Kolację, w polskiej tradycji 
postną, rozpoczyna modlitwa i 
czytanie fragmentu Ewangelii 
wg św. Łukasza dotyczącego 
narodzin Jezusa, a następnie 
łamiemy się opłatkiem z równo-
czesnym składaniem sobie na-
wzajem życzeń. 
 
 

trzymali straż nocną nad swoim 
stadem. Naraz stanął przy nich 
anioł Pański i chwała Pańska 
zewsząd ich oświeciła, tak, że 
bardzo się przestraszyli. Lecz 
anioł rzekł do nich: «Nie bójcie 
się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem 
całego narodu; dziś w mieście 
Dawida narodził się wam Zba-
wiciel, którym jest Mesjasz 
Pan. A to będzie znakiem dla 
was: Znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące w 
żłobie». I nagle przyłączyło się 
do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Bo-
ga słowami: «Chwała Bogu na 
wysokościach, a na ziemi po-
kój ludziom Jego upodobania».  
Gdy aniołowie odeszli od nich 
do nieba, pasterze mówili na-
wzajem do siebie: «Pójdźmy 
do Betlejem i zobaczmy, co się 
tam zdarzyło i o czym nam Pan 
oznajmił». Udali się też z po-

śpiechem i znaleźli Maryję, 
Józefa i Niemowlę, leżące w 
żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowie-
dzieli o tym, co im zostało ob-
jawione o tym Dziecięciu. A 
wszyscy, którzy to słyszeli, 
dziwili się temu, co im paste-
rze opowiadali. Lecz Maryja 
zachowywała wszystkie te 
sprawy i rozważała je w swo-
im sercu. A pasterze wrócili, 
wielbiąc i wysławiając Boga 
za wszystko, co słyszeli i wi-
dzieli, jak im to było powie-
dziane.  
 
 

W owym czasie wyszło roz-
porządzenie Cezara Augusta, 
żeby przeprowadzić spis lud-
ności w całym państwie. 
Pierwszy ten spis odbył się 
wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wy-
bierali się, więc wszyscy, 
aby się dać zapisać, każdy do 
swego miasta. Udał się także 
Józef z Galilei, z miasta Na-
zaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Be-
tlejem, ponieważ pochodził z 
domu i rodu Dawida, żeby 
się dać zapisać z poślubioną 
sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam prze-
bywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i po-
łożyła w żłobie, gdyż nie by-
ło dla nich miejsca w gospo-
dzie. W tej samej okolicy 
przebywali w polu pasterze i 
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Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel (Łk  2, 1-20) 



W zależności od regionu i tra-
dycji rodzinnych zestaw wigi-
lijnych potraw jest różny, ale 
zwyczajowo na wigilijnym 
stole powinny znaleźć się 
wszystkie płody ziemi, a po-
traw powinno być dwanaście. 
Każdej należy spróbować, aby 
nie zabrakło jej w następnym 
roku. Zgodnie z polskim zwy-
czajem potrawy wigilijne po-
winny być postne, czyli bez-
mięsne i bez użycia tłuszczów 
zwierzęcych przy ich przygo-
towaniu. Powszechnie znanym 
zwyczajem w Polsce jest, aby 

na stole, przykrytym białym 
obrusem, z garstką sianka 
pod spodem pozostawało 
wolne miejsce. Miejsce to 
przeznaczone jest dla przy-
padkowego gościa, którego 
traktuje się podczas tego wy-
jątkowego dnia jak członka 
rodziny. Wolne miejsce przy 
stole może oznaczać również 
osobę, która zmarła okazując 
jej w ten sposób nieustanną 
pamięć o niej. Po wieczerzy 
wigilijnej całe rodziny udają 
się na Pasterkę, czyli Mszę 
Św. odprawianą o północy. 

Według tradycji, co najmniej 
jedna osoba z każdej rodziny 
musiała wziąć udział w tej uro-
czystej mszy. Nierozłączną tra-
dycją okresu Świąt Bożego Na-
rodzenia jest śpiewanie kolęd. 
Kolędą nazywamy nie tylko pie-
śni kościelne, ale także zwyczaj 
chodzenia po domach z życze-
niami świąteczno- noworoczny-
mi, jak również odwiedzanie 
przez kapłana parafian w ich do-
mach.     
 
 

 

 

sąd, że jeśli w wigilijny pora-
nek pierwszym gościem w 
domu będzie młody chłopiec, 
przyniesie to szczęśliwy rok.  
Myśliwi tego dnia tradycyjnie 
udają się na polowanie, które-
go pomyślny wynik zapewni 
opiekę na cały rok patrona 

łowiectwa św. Huberta. Nie-
którzy pozostawiają w portfe-
lu łuski z karpia, które mają 
przynieść szczęście. Pod cho-
inkę prezenty przynosi Anio-
łek Gwiazdka lub Mikołaj. W 
wigilię, przed wieczerzą, cha-
dza się na groby bliskich. Na 
wsi opłatek z wigilijnego sto-
łu, a także potrawy, podawa-
no bydłu i koniom. Karmie-
nie inwentarza potrawami 
przygotowanymi na Wigilię 
miało zabezpieczać inwentarz 
przed urokami czarownic i 
guślarek. A o północy gospo-
darz udawał się do obory, 
według tradycji zwierzęta 
mówiły wówczas ludzkim 
głosem. 

Dzień wigilijny bogaty 
jest w zwyczaje i przesądy 
posiadające magiczną 
moc. Do dzisiaj przestrze-
ga się, aby w Wigilię nie 
kłócić się i okazywać so-
bie wzajemnie życzli-
wość. Przetrwał też prze-
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TRADYCJE DNIA WIGILIJNEGO 



Dlaczego jest święto Boże-
go Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w 
gwiazdę na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 
Dlatego, żeby się nauczyć 
miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać so-
bie ręce. 
Dlatego, żeby uśmiechać 
się do siebie. 
Dlatego, żeby sobie prze-
baczać 
 
ks. Jan Twardowski  
 
                                                                                                         

Symbolika ozdób choinko-
wych, jak i samego drzewka, 
ma swe korzenie w tradycji 
ludowej, częściowo wyrosłej 
też na gruncie biblijnym: 
 Gwiazda Betlejemska, którą 
umieszczano na szczycie drzewka 
od ubiegłego wieku, miała poma-
gać w powrotach do domu z da-
lekich stron. 
 Oświetlenie choinki broniło 
dostępu złym mocom, a także 
odwrócić miało nieżyczliwe spoj-
rzenia ludzi (zły urok). W chrze-
ścijańskiej symbolice religijnej 
wskazywało natomiast na Chry-
stusa, który według tych wierzeń 
miał być światłem dla pogan. 
 Jabłka, zawieszane na gałąz-
kach symbolizowały biblijny 
owoc, którym kuszeni byli Adam i 
Ewa. Później zastąpiono je mały-
mi rajskimi jabłuszkami. Pierwot-
nie zapewnić miały zdrowie i uro-
dę. 
 Orzechy, zawijane w sreber-
ka nieść miały dobrobyt i siłę. 
 Papierowe łańcuchy przypo-
minały o zniewoleniu grzechem. 

Zaś w ludowej tradycji niektórych 
regionów Polski uważano, że łań-
cuchy wzmacniają rodzinne więzi 
oraz chronią dom przed kłopota-
mi. 
 Dzwonki oznaczają dobre no-
winy i radosne wydarzenia. 
Anioły mają opiekować się do-
mem. 

Jemioła. Ten symbol przybył 
do nas z Anglii. Pod jemiołą 
całują się zakochani oraz skłó-
cone ze sobą osoby. Pęk je-
mioły należy trzymać w domu 
do następnych świąt. 

                      
 
Niech magiczna moc Wigilijne-
go Wieczoru Przyniesie Pań-
stwu spokój i radość. Niech 
każda chwila Świąt Bożego Na-
rodzenia Przyniesie Państwu 
dużo optymizmu i wiary w po-
godne jutro. A Nowy Rok ob-
daruje Wszystkich Państwa po-
myślnością i szczęściem. Naj-
piękniejszych Świąt Bożego 
Narodzenia życzy       

Elżbieta Ryćkowska 

 

Jest w moim kraju zwyczaj, 
że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej 
gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego 
łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując 
uczucia w tym chlebie. 
 
C.K.Norwid  
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      SYMBOLIKA OZDÓB CHOINKOWYCH 



O to Ten, który stworzył 
ten piękny świat i nas sa-
mych, dziś przychodzi do 
nas w malutkim dziecku. 
Przychodzi w warunkach 
niegodnych dla człowieka, 
a co dopiero dla wielkiego 
Boga, którego niebo i zie-
mia objąć nie mogą. Je-
zus przychodzi na świat 
jak każde małe, bezbron-
ne i słabe dziecko. W taki 
sposób przychodzi, aby 
każdy grzesznik – czło-
wiek mały i wielki miał 
śmiały dostęp do Boga 
miłości szalonej i niepoję-
tej. Tego Boga, który chce 
narodzić się w moim i 
Twoim sercu, czyniąc z 
nich ciepłe i piękne koleb-
ki miłości. Tej miłości, któ-
ra uratuje ten psujący się 
świat przed zagładą.  

Czy wielki Bóg w 
małym człowieczku znaj-
dzie ciepłe i miłe miejsce 

w moim i Twoim poranio-
nym sercu? Oby tak było, 
byśmy przeżyli te cudow-
ne święta w wielkiej miło-
ści, pokoju i radości z te-
go, że wielki Bóg szaleń-
czej miłości zamieszkał 
pośród nas, stając się ma-
łym, bezbronnym dziec-
kiem. Te wielkie miłością 
dziecko chce zawsze bło-
gosławić swój umiłowany 
lud i każdego z nas osob-
na.  

Życzę aby w każ-
dym ludzkim sercu, nie 
zabrakło miejsca i czasu 
dla wielkiego Boga miło-
ści, oraz dla drugiego 
człowieka, który jest pięk-       
nym obrazem Jego miło-
ści. Tego życzy z głębi 
gorącego serca Wasz 
szalony romantyk. 

 
 Łukasz Cichocki  

Pana Jezusa w stajence, Każdy 
człowiek czuje wyjątkowość 
tych świąt. Wszędzie roz-
brzmiewają kolędy i blask 
świątecznie pięknie ubranych 
choinek oraz zapach świerku. 
Życzymy sobie nawzajem we-
sołość, spełnienia marzeń oraz 
pomyślności i lepszego Nowe-
go roku 2011.                                                     
Szanowni Państwo Pracownicy 
i Mieszkańcy Naszego Domu 

Kończy się rok 2010, Żyjemy w 
XXI wieku. Świat jest piękny, 
choć, nas nie rozpieszcza. Kraj 
nasz przeżył liczne kataklizmy, 
powodzie, rozłam w Rządzie Pol-
skim, rozbicie Samolotu Rządowe-
go w Smoleńsk, na pokładzie, któ-
rego było 96 osób z różnych ugru-
powań politycznych. Między inny-
mi zginął nasz Prezydent z mał-
żonką. Nadchodzą Święta Bożego 
Narodzenia oznaczające narodziny 

Składam każdemu z Was 
najserdeczniejsze życze-
nia, spełnienia oczeki-
wań, więcej radości oraz 
samych pomyślności We-
sołych Świąt i DOSIEGO 
ROKU 2011 życzy  

OŁDAKOWSKI 
KRZYSZTOF  

MINĄŁ ROK .. 
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Wielki Bóg w małym dziecku  



        Podmiotem oddziaływania 

rehabilitacji jest niepełno-

sprawny człowiek, dlatego 

wiele osób w naszym DPS 

wymaga lub będzie wyma-

gać rehabilitacji nie tylko z 

powodu choroby, lecz rów-

nież ze względu na obniże-

nie wraz z wiekiem spraw-

ności. Problemy zdrowotne 

często nasi mieszkańcy ba-

gatelizują i niechętnie korzy-

stają z rehabilitacji. Konse-

kwencją tego jest pogarsza-

jąca się sprawność fizyczna. 

Zbyt mało ruchu, problemy z 

układem krążenia, wszystko 

ma swoje konsekwencje. 

        Dlatego warto korzystać z      

     rehabilitacji, która pomaga: 

 utrzymać podstawowe czynno-

ści życia codziennego: mycie 

się, ubieranie, samodzielnie je-

dzenie, zminimalizować ryzyko 

upadków (poprzez poprawienie 

sprawności ruchowej stymulując 

odnowę układu kostnego), jak 

najszybciej powrócić do stanu 

zdrowia sprzed choroby, utrzy-

mać prawidłowa masę mięśnio-

wą, utrzymać prawidłowy zakres 

ruchomości w obrębie stawów, 

w celu zapobiegania zaburze-

niom naczyniowo - krążenio-

wym, poprawienie wydolności 

płuc: nauka prawidłowego od-

dychania. 

Polecamy Państwu: 

 rowerek na ręce i nogi 

 ćwiczenia czynne 

 ćwiczenia w odciążeniu 

 ćwiczenia oddechowe 

 spacery 

 pływanie 

 masaż 

 zabiegi fizykalne 

     Gimnastyka  

(ogólnousprawniająca) 

Ciąg dalszy na następnej stronie. 
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Fizjoterapia w profilaktyce prozdrowotnej 

osób chorych i niepełnosprawnych 



Zajmujemy się pomo-

cą m.in. mieszkańcom z pro-

blemami kręgosłupa i narządu 

ruchu. Celem naszym jest przy-

wrócenie osobie niepełno-

sprawnej jak największej 

sprawności fizycznej. Dzięki 

poprawie sprawności fizycznej 

poprawia się także komfort 

psychiczny, witalność, zwięk-

szają się chęci do życia. 

Gimnastyka poranna 

odbywała się w naszym DPS 

trzy razy w tygodniu i cieszyła 

się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców. Korzystały z niej 

osoby w podeszłym wieku jak 

również osoby z dysfunkcjami 

narządu ruchu np. poruszające 

się za pomocą wózka inwalidz-

kiego. Oprócz podstawowych ćwi-

czeń wchodzących w skład gimna-

styki porannej organizowana była 

zabawa z balonem, która cieszyła 

się dużym zainteresowaniem. Na 

twarzach mieszkańców od razy 

pojawiły się uśmiechy. 

Chcemy Państwa poin-

formować, że od nowego roku 

wznawiamy gimnastykę grupową. 

będzie się ona odbywać 3 x w ty-

godniu w sali kominkowej w 

dniach: poniedziałek, środa, piątek 

od godz. 9.00 - 9.30 

Serdecznie zapraszamy: Emilia 

Drogosz - Sepełowska, Mariola 

Milewska 
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Fizjoterapia w profilaktyce prozdrowotnej 

osób chorych i niepełnosprawnych cd. 



Uroczysta kolacja Wigilijna  odbędzie się o godzinie 14 w jadalni. Poprzedzona 
będzie wspólnym śpiewem kolęd z grupa muzyczną WIARUS. 

Serdecznie zapraszamy 

Szanowni Państwo 

Mieszkańcy DPS Kombatant informujemy że 

Kolacja  Wigilijna______ 
 

Zupa z owoców suszonych  

Filet rybny płaty 

Kapusta z grzybami 

Ziemniaki 

Herbata 

Płaty śledziowe w oleju 

Pierogi z kapustą i grzybami 

Pieczywo mieszane 

Placek drożdżowy z rodzynkami 

I dzień Świąt_________ 
 
Śniadanie 

Baleron 

Ogórek świeży 

Masło śmietankowe 

Pieczywo mieszane  

 Herbata z cytryną 

Sernik   

 

Obiad   
Flaki wołowe z bułką  

Udko pieczone 

Marchewka z groszkiem 

 Ziemniaki  

Galaretka owocowa pitna   

Banan 

 

Kolacja 

Polędwica wędzona 

Pomidor  

Masło roślinne 

Pieczywo mieszane  

Herbata z cytryną 

Makowiec 

II dzień Świąt__________ 
 

Śniadanie 

Szynka  

Ogórek świeży  

Masło śmietankowe 

Pieczywo mieszane  

Herbata z cytryną 

Keks 

 

Obiad 
Zupa pomidorowa z ryżem  

Karkówka pieczona  w sosie 
własnym  

Buraczki zasmażane 

Ziemniaki 

Galaretka owocowa pitna   

Pomarańcz 

 

Kolacja 

Schab pieczony  

Pomidor  

Masło roślinne 

Pieczywo mieszane  

Herbata z cytryną  

Murzynek 



     Cicha noc, święta noc 

Cicha noc, święta noc, 

pokój niesie ludziom wszem 

a u żłobka Matka Święta 

czuwa sama uśmiechnięta, 

nad Dzieciątka snem. 

 

Cicha noc, święta noc, 

pastuszkowie od swych trzód 

biegną wielce zadziwieni, 

za anielskim głosem pieni, 

gdzie się spełnił cud. 

 

Cicha noc, święta noc, 

narodzony Boży Syn, 

Pan wielkiego majestatu, 

niesie dziś całemu światu 

odkupienie win. 

 

Cicha noc, święta noc, 

jakiż w tobie dzisiaj cud, 

w Betlejem Dziecina święta 

wznosi w górę swe rączęta 

błogosławi lud. 

Tel.: (23) 672-14-85 ,  672-60-41  do  44 
Faks: (23) 672-14-85 
E-mail:  dps.kombatant@interia.pl 
               dps@kombatant.lap.pl 

Adres : 
Ul. Batalionów  Chłopskich  12 
06-400  Ciechanów 

Dom Pomocy Społecznej 
Kombatant w Ciechanowie 

Szopki bożonarodzeniowe 

Przywędrowały	do	Polski	w	średnio-
wieczu,	wraz	z	zakonem	franciszkanów	.	

	Pierwotnie	szopki	miały	charakter	religij-
nego	widowiska,	by	z	czasem	przekształcić	
się	w	teatrzyki	kukiełkowe.	Zależnie	od	re-
gionu	z	którego	pochodziły,	jedne	szopki	
były	ubogie,	stawiane	na	wzór	stajenki,	inne	
bogate.	Te	skromniejsze		wykonywane	z	kil-
ku	deseczek	i	przykrywano	słomianym	
daszkiem.	

	W	Beskidach	i	na	Podhalu	budowano	szop-
ki	w	stylu	góralskim,	często	dwupoziomo-
we,	zdobione		ryzowaniem	i	nacięciami.	

	Najbogatsze	były	szopki	krakowskie,	istne	
miniaturowe	cudeńka.	Zdobione	staniolem	i	
cynfolią	przedstawiały	charakterystyczne	
budowle	Krakowa-	wieże	Kościoła		Mariac-
kiego,	kopułę		kaplicy	Zygmuntowskiej,	
fragmenty	Sukiennic	i	murów	obronnych.	
	Tradycja	krakowskich	szopek	sięga	końca	
ubiegłego	stulecia,	a	od	kilku	lat	organizo-
wane	są	konkursy	na	najpiękniejsza	z	nich.	
Co	roku	do	Krakowa	na	Rynek	pod	pomnik	
Mickiewicza	ściągają	twórcy	ze	swoimi		ar-
cydziełami.	Najmniejsze		szopki	mają	wiel-
kość	pudełka	papierosów,	największe	zaś	
sięgają	trzech	metrów.	Wszystkie	zadziwia-
ją	bogactwem	kolorów		i	 inezją	wykonania.	
Opracował:	Krzysztof	Jański.	


