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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I ŚWIĄT RELIGIJNYCH 

ORAZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  NA ROK 2020 

 

Styczeń 

1. 1 stycznia - Nowy Rok  składamy sobie życzenia , aby ten Nowy Rok 2020 przyniósł 

pokój, rodzinne szczęście i dostatek oraz spełnienie wszystkich planów i marzeń. Święto 

Bożej Rodzicielki.  

2. 6 stycznia - Święto Trzech Króli- Uczestnictwo mieszkanek w barwnym pochodzie ulicami 

Miasta Zakliczyn w  Orszaku Trzech Króli.  

3. 12 stycznia - Wizyta chóru Parafialnego z Olszyn i wspólne kolędowanie.  

4. 20 stycznia - Wizyta duszpasterska w naszym Domu połączona z przedstawieniem 

jasełkowym pt.”Z kamerą w stajence” w wykonaniu zespołu „ Orchidea” i uczestników ŚDS. 

Radosne kolędowanie. 

5. 21 stycznia – Dyskoteka i wspólna zabawa mieszkanek wraz z uczestnikami ŚDS. 

6. Wspólne kolędowanie mieszkanek i uczestników ŚDS.   

7. 23 stycznia - Przedstawienie jasełkowe zespołu „ Orchidea” i uczestników ŚDS w 

zakliczyńskim Ratuszu dla zaproszonych władz gminnych i rodziców uczestników. 

8. 29  stycznia – Dzień Łamigłówek – łamigłówki stanowią dobrą gimnastykę mózgu. 

Rozwiązywanie składanek i łamigłówek uczy logicznego myślenia, rozwija kreatywność oraz 

wyobraźnię. Warto więc poświęcić im trochę czasu, choćby kosztem serialu w telewizji. Dziś 

mamy do tego dobrą okazję. 

9. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego imienia, 

kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy najserdeczniejsze 

życzenia imieninowe i urodzinowe styczniowym Jubilatkom.  

10. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń  z życia Domu – styczeń w obiektywie 

aparatu fotograficznego.  

 

Luty 

1. 2 lutego - Święto Matki Bożej Gromnicznej - Tradycyjnie od IX wieku tego dnia w 

kościołach święci się gromnice, które  chronią domostwa przez piorunami. Święto 

Ofiarowania Pańskiego wyznacza również zakończenie okresu bożonarodzeniowego poprzez 

radosne śpiewanie kolęd.  

2. 2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia. 

3. 3 lutego – Dzień Ciasta Marchewkowego - Ciastem marchewkowym zajadano się już w 

średniowieczu, ale dopiero w XX wieku zyskało popularność na całym świecie,  
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zwłaszcza w Anglii i USA. Dziś zajadają się nim wszystkie nacje, w tym oczywiście Polacy – 

pieczenie ciasta sekcja kulinarna. 

4. 9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy - Wielu z nas dałoby się nieraz pokroić za 

kawałek pizzy, nic więc dziwnego, że ten okrągły przysmak doczekał się swojego święta.  

Nie znaczy to bynajmniej, że w pozostałe dni obowiązuje abstynencja – codziennie bowiem 

sprzedawanych jest na świecie ok. 13 milionów pudełek pizzy. Najpopularniejszym rodzajem 

serowego smakołyku jest niezmiennie margherita (jeden z wariantów pizzy neapolitańskiej). 

Swoją nazwę zawdzięcza królowej Włoch – Marghericie Sabaudzkiej – która w 1889 roku 

podczas wizyty w Neapolu miała zasmakować pierwszej współczesnej pizzy, przygotowanej 

na jej cześć przez miejscowego piekarza – pieczenie pizzy sekcja kulinarna. 

5. 11 lutego – Światowy Dzień Chorego - Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich 

cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. 

Niektórzy twierdzą, że ustanowienie Dnia Chorych miało związek z chorobą Parkinsona, 

która zdiagnozowana została u papieża Jana Pawła II w 1991 roku. 

6. 11 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu – Dzień ten obchodzony jest od 2005 roku, 

ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ma na celu kształtowanie świadomości 

społecznej dotyczącej niebezpieczeństw, na które narażone są osoby korzystające z Internetu 

– zwłaszcza dzieci i młodzież. Anonimowość w sieci o powszechny dostęp do 

cyberprzestrzeni niosą ze sobą całą gamę zagrożeń. 

7. 14 lutego – Walentynki - Dyskoteka Walentynkowa z uczestnikami ŚDS.  

8. 20 lutego - Tłusty Czwartek – święto pączków i faworków.  To ostatni czwartek przed 

Wielkim Postem, dlatego tego dnia możemy dowoli objadać się pączkami, faworkami – 

tradycje tłustego czwartku – sekcja kulinarna. 

9. Zabawa Karnawałowo z uczestnikami ŚDS i WTZ.  Karnawał, czyli inaczej zapusty,  

to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. 

10. 21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – Język ojczysty powinien być 

dumą każdego narodu, powinno się go szanować i chronić, jak drogocenny klejnot. 

Poznajemy  wspaniałe arcydzieła pisane przez polskich pisarzy Mickiewicza  

czy Słowackiego, z których możemy być dumni. 

11. 26 lutego - Środa Popielcowa - W Środę Popielcową katolików obowiązuje ograniczenie 

się do spożycia trzech posiłków – jednego do syta, i dwóch skromnych. W kościele w tym 

dniu kapłan czyni popiołem znak krzyża na czole wiernych. 

12. 29 lutego – Dzień Żaby - To święto, które wypada 29 lutego, a więc raz na cztery lata. 

Najhuczniej jest obchodzone w USA, gdzie z okazji Dnia Żaby odbywa się wiele imprez. 

Żaba nie bez powodu ma swoje własne święto - spełnia ważną rolę w ekosystemie oraz jest 

symbolem szczęścia. 

13. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego 

imienia, kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe lutowym Jubilatkom.  

14. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń  z życia Domu – luty w obiektywie aparatu 

fotograficznego. 
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Marzec 

1. 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Oglądanie filmu pt. „Historia 

Roja”. 

2. 2 marca - Światowy Dzień Tenisa – Turniej gry w tenisa stołowego mieszkanki DPS 

kontra uczestnicy ŚDS.  

3. 3 marca – Międzynarodowy Dzień Chorego - To święto, które ma na celu poprawić los 

ludzi chorych - zarówno zapewnić im lepszą opiekę, jak i dowartościować ich cierpienia na 

płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim duchowej. Międzynarodowy Dzień Chorego 

ustanowił papież Jan Paweł II w dniu 13 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień fatimskich i 

w rocznicę zamachu na życie świętego papieża. 

4. 8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet – program artystyczny w wykonaniu 

uczestników ŚDS. 

5. 10 marca - Dzień Mężczyzn – Najbardziej prawdopodobnym powodem powstania Dnia 

Mężczyzn zdaje się zazdrość panów w stosunku do pań, które od lat z powodzeniem 

obchodzą swoje święto 8 marca. Święto to nie ma na celu rywalizacji z Dniem Kobiet i u nas 

w Domu nie zapominamy o naszych” rodzynkach”. 

6. 15 marca - Dzień Piekarzy i Cukierników – To dzięki nim możemy zajadać się smacznym 

chlebusiem, ciastami czy bułkami – pieczenie ciasta sekcja kulinarna. 

7. 20 marca – Początek astronomicznej wiosny - Pierwszy dzień wiosny, to świetna okazja 

by spędzić trochę czasu wśród budzącej się do życia natury - Wycieczka z Marzanną. 

8. 25 marca - Dzień Gofrów - wywodzi się ze Skandynawii, mieszkańcy tego regionu mają 

wręcz obsesję na temat tych słodkości. Same gofry znane były już w średniowieczu i mimo 

upływu setek lat, nadal trudno się im oprzeć – pieczenie gofrów sekcja kulinarna. 

9. 27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru – Święto uchwalono w 1961 roku  

podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. 

Datę 27 marca wybrano na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku.  

- wyjazd do teatru. 

10. 30 marca – Światowy Dzień Muffinka - Muffinki pochodzą z Anglii - powstały na 

przełomie X i Xi wieku i początkowo stanowiły przekąski dla najbiedniejszych.  

Dopiero z czasem zyskały uznanie wśród arystokracji, obecnie Dzień Muffina świętowany 

jest na całym świecie. – pieczenie muffinków - sekcja kulinarna. 

11. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego 

imienia, kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe i urodzinowe marcowym Jubilatkom.  

12. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń  z życia Domu – marzec  w obiektywie 

aparatu fotograficznego. 
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Kwiecień 

1. 1 kwietnia – Prima Aprillis. 

2. 2  kwietnia – Dzień Książki Dla Dzieci - Mądre książki przynoszą wzorce właściwych 

zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o  problemach, które porusza książka, dzieci uczą się 

odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Obchodzony jest w rocznicę 

urodzin słynnego baśniopisarza Hansa Christiana Andresena  - wyjście do pobliskiego 

przedszkola, aby przeczytać dzieciom bajki. 

3. 4  kwietnia – Dzień Marchewki – Z okazji Dnia Marchewki warto pożywić się tym 

charakterystycznym pomarańczowym warzywem. Nie tylko dlatego, ze jest smaczna,  

ale przede wszystkim posiada liczne wartości odżywcze. Pieczemy placek marchewkowy  

i przygotowujemy surówkę z marchewki – sekcja kulinarna. 

4. 5  kwietnia – Niedziela Palmowa – obrzęd poświęcenia palm, symbolu odradzającego się 

życia ,czytanie ewangelicznego  opisu Męki Pańskiej. 

5. 9 kwietnia – Wielki Czwartek – program artystyczny w wykonaniu mieszkanek 

przedstawiający Mękę Pańską, tradycje wielkanocne. Pokaz kulinarny smakołyków 

wielkanocnych – sekcja kulinarna. 

6. 10 kwietnia – Wielki Piątek – uczestnictwo  w Liturgii Męki Pańskiej -  Drodze 

Krzyżowej, Gorzkich Żalach. 

7. Wspominamy katastrofę lotniczą w Smoleńsku oraz skrytobójczy mord dokonany przez 

Sowietów w Katyniu – prelekcja filmowa, referat. 

8. 11 kwietnia – Wielka Sobota – uroczyste święcenie pokarmów.  

9. 12 kwietnia –  Niedziela Wielkanocna – największa uroczystość w roku liturgicznym,  

upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

10. 13 kwietnia – Drugi Dzień Świąt , Lany Poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Ziemi.  

11. 19 kwietnia  - Święto Bożego Miłosierdzia – udział w Uroczystościach w Łagiewnikach.. 

12. 29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca  Taniec to wspaniała sprawa – dzięki niemu 

można się oderwać od codziennych zmartwień, dbać o kondycję fizyczną i przytulić się  

do ukochanej osoby – Dyskoteka. 

13. Kartka dzisiejsza z kalendarza bardzo przyjemną okazję stwarza by  najszczersze złożyć 

życzenia wedle  miłego imienia – składamy życzenia imieninowe i urodzinowe kwietniowym  

jubilatkom. 

14. Kwiecień w obiektywie aparatu fotograficznego -  Fotografia rozwija i pozwala na lepsze 

poznanie siebie i otaczającego świata. Pasjonowanie się fotografią zwiększa wrażliwość oraz 

wyczucie estetyki, a  człowiek, który interesuje się zdjęciami jest o wiele bardziej wyczulony 

na piękno – dokumentowanie w kronice i albumie wydarzeń z życia Domu. 
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Maj 

1. 1 maja - Nabożeństwa Majowe przy kapliczce Matki Boskiej w naszym parku  gdzie 

gromadzimy się i śpiewamy pieśni u stóp ukwieconej figury Matki Bożej. Maj jest jednym  

z najpiękniejszych  miesięcy w roku, poświęconym Matce Bożej.  

2. 2 maja - Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej –  Jego główną rolą jest 

popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące 

na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.  

O tym święcie powinno się jak najwięcej  mówić, przecież w każdym z nas bije  

biało-czerwone serce. 

3. 3 maja - Święto Konstytucji 3 maja -Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja 

został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach 

międzywojennych  – program słowno-muzyczny przygotowany przez zespół „Orchidea”. 

4. 4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka - Strażak to jeden z najbardziej bohaterskich 

zawodów - to przecież strażacy ryzykują zdrowie i życie podczas akcji ratunkowych. Warto  

im za to podziękować – spotkanie ze Strażakami z OSP ze Stróż. 

5. Światowy Dzień Pieczenia - Przy okazji tego święta każdy może zdobyć nowe 

umiejętności w kuchni. Ma na celu zachęcenie ludzi do własnoręcznych wypieków, które nie 

dość że mają wyjątkowy smak, to jeszcze pozwalają zabłysnąć przed innymi – pieczenie 

ciasta sekcja kulinarna. 

6. 18 maja – 100 rocznica urodzin Świętego Jana Paweł II -  wspominamy historię życia  

i pontyfikatu Ojca Świętego - montaż słowno – muzyczny w wykonaniu zespołu „Orchidea”. 

7. 26 maja  – Dzień Matki – program artystyczny w wykonaniu dzieci z pobliskiej szkoły. 

8. Majówka ŚDS w Stróżach - impreza integracyjna . 

9. 31 maja - Dzień bez Papierosa. Nigdy nie jest za późno aby przestać palić papierosy. 

Referat z profilaktyki uzależnień nt. Wybierz życie bez tytoniu.  

10. 31 maja - Zielone Światki, Zesłanie Ducha Świętego – tradycje związane z tym świętem. 

11. Grillowanie pod altanką. 

12. Profilaktyka poprzez sport – wycieczki, spacery, gry i zabawy rekreacyjne. 

13. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego 

imienia, kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe i urodzinowe  majowym  Jubilatkom.  

14. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń  z życia Domu – maj  w obiektywie aparatu 

fotograficznego. 
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Czerwiec 

1. 1 czerwca - Dzień Dziecka - grill z kiełbaskami, zabawy, konkursy 

2. 5 czerwca - Dzień Ochrony Środowiska – Poznanie form ochrony przyrody w pobliskich 

okolicach : parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, pomniki przyrody: pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje, głazy narzutowe, 

skałki, groty, jaskinie - wycieczka do Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowanego    

w samym środku zespołu dworsko-parkowego we wsi Rzuchowa (Gmina Pleśna).  

Celem ośrodka jest ochrona środowiska, promocja zdrowia i zdrowego odżywiania jak 

również promocja produktów lokalnych, a przez to zachowanie starych ras zwierząt, odmian 

roślin i  wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie 

potrzeb społecznych i kulturalnych. 

3. 8 czerwca - Dzień Informatyka - Informatyka to jedna z najbardziej przyszłościowych 

dziedzin – spotkanie z Administratorem – Informatykiem, który obsługuje nasz Dom. 

4. 9 czerwca – Dzień Przyjaciela - Czasem przyjaciel jest nam bliższy niż własny brat albo 

siostra. Trochę to smutne, ale nikt nie ma wpływu na to kto jest naszym rodzeństwem.  

A przyjaciela wybieramy świadomie. Warto więc dbać o nich, bo dobry przyjaciel  

to prawdziwy skarb. 

5. 11 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało – Udział  

w uroczystej procesji w Zakliczynie i Koncercie Uwielbienia. 

6. Grillowanie pod altanką. 

7. 22 czerwca – Dzień Kultury Fizycznej  - Mecz piłki siatkowej – Mieszkanki i pracownicy 

DPS kontra uczestnicy i pracownicy ŚDS. 

8. 27 czerwca - Dzień Walki z Cukrzycą . Leczenie Cukrzycy polega na podawaniu choremu 

odpowiedniej dawki insuliny oraz leków doustnych. Bardzo ważne jest także przestrzeganie 

diety. Chorzy muszą znajdować się pod stałą opieką lekarza – prelekcja prowadzona  przez 

panie pielęgniarki .  

9. Czas truskawkowy - Piękny kolor, intensywny zapach i słodki smak – czego można chcieć 

więcej?!  Ważne jest również to, że truskawki są źródłem prawdziwego zdrowia – pieczenie 

ciasta z truskawkami, robienie konfitury z truskawek. 

10. Nabożeństwa czerwcowe poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w kaplicy DPS. 

11. Turniej gry w badmintona. 

12. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego 

imienia, kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe i urodzinowe czerwcowym Jubilatkom. 

13. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń  z życia Domu – czerwiec w obiektywie 

aparatu fotograficznego. 
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Lipiec 

1. 2 lipca- Dzień Dziennikarza – Co wiem o tym zawodzie? Spotkanie z Panem Markiem 

Niemcem – Redaktorem naczelnym lokalnej gazety „Głosiciel”.  

2. Udział w Wielkim Odpuście w Tuchowskim Sanktuarium Matki Bożej trwającym  

od 2 do 9 lipca. 

3. 6 lipca - Noc Kupały - Wszystkim tym, którzy jeszcze zastanawiają się nad tym, jak 

obchodzi się Noc świętojańską, postanowiliśmy przypomnieć kilka dawnych zwyczajów. 

Otóż Sobótka to przede wszystkim: tańce przy ognisku, puszczanie wianków na wodzie, 

Przecież nie ma nic lepszego niż siedzenie przy ognisku z grupą bliskich znajomych – 

grillowanie pod altaną. 

4. 7 lipca - Dzień Ludności – Wyjazd do Urzędu Gminy w Zakliczynie  - Spotkanie  

z inspektorem ewidencjonującym ludność w naszej Gminie. 

5. 19 lipca - Dzień Czerwonego Kapturka - Każdy z nas zna tą historię. Czy jednak na tyle, 

by dokopać się do najróżniejszych jej wersji, poznać całą symbolikę tej bajki? – Czerwony 

Kapturek w nowej odsłonie. 

6. 20 lipca - Międzynarodowy Dzień Szachów i Warcabów – Turniej warcabowy,  

dzięki któremu poprzez  naukę i  relaks przyjemnie spędzimy czas. 

7. 23 lipca - Dzień Włóczykija - To święto wszystkich, którzy nie lubią zbyt długo przebywać 

w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód.  

Jako, że Dzień Włóczykija wypada w środku lata warto wybrać się na długi spacer 

- wycieczka plenerowa. 

8. Jedną z najlepszych form poznawania okolicy są rejsy widokowe gdzie na pokładzie statku 

możemy podziwiać urodę gór i lasów – wycieczka do przystani w Bartkowej – rejs statkiem. 

9. 24 lipca - Dzień Policjanta - prelekcja na temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym prowadzona przez  Funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Tarnowie. 

10. 30 lipca - Międzynarodowy Dzień Sernika - Sernik podawano już starożytnym 

olimpijskim atletom. Dziś ten słodki deser cieszy się popularnością pod każdą szerokością 

geograficzną. Do Polski sernik sprowadził król Jan III Sobieski. Pieczenie tradycyjnego 

sernika – sekcja kulinarna. 

11. Grillowanie pod altanką. 

12. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego 

imienia, kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe i urodzinowe lipcowym Jubilatkom.  

13. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń  z życia Domu – lipiec w obiektywie aparatu 

fotograficznego. 
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Sierpień 

1. 1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego - Godzina „W”,  

czyli 1 sierpnia 1944 roku, godzina 17:00. Właśnie wtedy wybuchło powstanie warszawskie 

przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. O  godzinie 17.00 w całej Polsce 

zatrzyma się czas, na znak pamięci o bohaterskich i walecznych powstańcach – referat 

połączony z pokazem filmu i zdjęć. 

2. Spacer nad pobliską rzekę Dunajec- bezpieczne opalanie się, gra piłką plażową. 

3. 8 sierpnia - Wielki Dzień Pszczół – Wyjazd do  „Pszczelej Chatki u Tadka” pana Tadeusza 

Malika do Lusławic.  

4. 10 sierpnia - Dzień Przewodników i Ratowników Górskich – spotkanie z przewodnikiem 

górskim Panem Januszem Flakowiczem. 

5. 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Dzień ten upamiętnia wzięcie 

ciała i duszy Maryi do nieba po jej śmierci. Jako że czci się Maryję jako patronkę ziemi  

i roślinności, dzień 15 sierpnia nazywany jest w Polsce często Świętem Matki Boskiej Zielnej. 

Obrzędem jest błogosławienie wiązanek kwiatów, ziół, owoców, które następnie 

pozostawione wśród upraw mają zapewnić pomyślne żniwa w nadchodzącym lecie. 

6. 19 sierpnia – Światowy Dzień Fotografii - Technika tak poszła do przodu, że dziś wszyscy 

robią fotki, w końcu wystarczy mieć ze sobą telefon. Jest to możliwe dzięki technice 

dagerotypii wynalezionej przez Louisa Daguerre'a i Josepha Niépce'a. Światowy Dzień 

Fotografii upamiętnia to wydarzenie z 1839 roku, które uważane jest za datę wynalezienia 

fotografii. – spotkanie z miejscowym fotografem panem Stanisławem Kusiakiem. 

7. Udział w Gminnych Dożynkach. 

8. Wycieczka na lody do Zakliczyna. 

9. XVII – Biesiada w DPS w Stróżach  2020 – impreza integracyjna. 

10. Grillowanie pod altanką. 

11. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego 

imienia, kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe i urodzinowe sierpniowym Jubilatkom.  

12. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń  z życia Domu – sierpień w obiektywie 

aparatu fotograficznego. 

 

Wrzesień 

1. 1 września - 81 rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę – referat połączony 

 z prelekcją filmową. 

2. 8 września - Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa oraz Międzynarodowy Dzień Walki  

z Analfabetyzmem – konkurs pięknego czytania. 

3. Doroczne Święto Fasoli w Zakliczynie. 
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4. 9 września - Międzynarodowy Dzień Urody – Już od starożytności ludzie głowili się nad 

tym aby wynaleźć specyfiki zachowujące urodę i zdrowy wygląd. Uroda jest nadal jednym  

z najważniejszych atutów, zwłaszcza wśród pań. Nie wolno mylić jej z urokiem osobistym – 

wykonywanie maseczek upiększających z produktów naturalnych. 

5. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – prelekcja i pokaz pierwszej pomocy przez panie 

Pielęgniarki.  

6. Dzień Ptaków  – wyjazd do Muzeum Przyrodniczego  im. Krystyny i Włodzimierza 

Tomków w Ciężkowicach. 

7. Grillowanie pod altanką DPS z uczestnikami ŚDS. 

8. „Jesień zdrowa i kolorowa” – przygotowanie zdrowych i kolorowych posiłków z warzyw  

i owoców – sekcja kulinarna. 

9. Udział w 76 rocznicy pacyfikacji  Jamnej. 

10. Udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych na Mogile w Woli Stróskiej. 

11. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego 

imienia, kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe i urodzinowe wrześniowym Jubilatkom.  

12. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń z życia Domu – wrzesień w obiektywie 

aparatu fotograficznego. 

 

Październik 

1. Październik miesiąc modlitwy na różańcu, poświęcony Matce Boskiej Różańcowej. 

2. Międzynarodowy Dzień Muzyki – Wyjazd mieszkanek na koncert do Europejskiego 

Centrum Muzyki Pendereckiego w Lusławicach. 

3. 4 października - Międzynarodowy Dzień Zwierząt – piesza wycieczka na  

„Rogate Ranczo” w Filipowicach. 

4. 10 października – Dzień Gier Planszowych – gramy w planszówki. 

5. 16 października – Dzień Papieża Jana Pawła II - Polski Sejm ustanowił to święto  

w hołdzie Janowi Pawłowi II, który jako pierwszy Polak, jak i również pierwszy po 455 

latach biskup Rzymu niebędącym Włochem został wybrany na papieża. Miało to miejsce  

16 października 1978 roku. – prelekcja i konkurs wiedzy o życiu św. Jana Pawła II. 

6. 17 października - Imieniny Pani Dyrektor Domu – program słowno-muzyczny. 

7. Dyskoteka – taneczne show, pokazy tańca z uczestnikami ŚDS. 

8. Święto pieczonego ziemniaka – ognisko w naszym parku . 

9. Grillowanie pod altanką. 
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10. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego 

imienia, kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe i urodzinowe październikowym  Jubilatkom.  

11. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń  z życia Domu – październik  w obiektywie 

aparatu fotograficznego. 

 

Listopad 

1. 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych. Czas zadumy nad grobami najbliższych, 

których kochaliśmy za którymi tęsknimy skłania nas do refleksji ze właśnie ten czas jest nam 

dany tylko raz. Nikt z nas nie zna czasu ani godziny – odwiedzamy groby zmarłych . 

2. 3 Listopada - Święto Myśliwych – spotkanie z panem myśliwym z naszego terenu. 

3. 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości – 102 –lecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości – program słowno - muzyczny oddający cześć i hołd  wszystkim,  

którzy stracili za nią życie – zespół „Orchidea”. 

4. 13 listopada – Dzień Placków Ziemniaczanych – pieczenie placków – sekcja kulinarna. 

5. 14 listopada – spotkanie integracyjne z uczestnikami Akademii dla Aktywnych z Gminy 

Zakliczyn 

6. 21 listopada  – Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do krótkiej refleksji  nad sensem  

i celem własnej pracy, nad tym co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu swych 

podopiecznych. 

7. Andrzejki  – zabawa andrzejkowa w naszym domu z uczestnikami WTZ z Dzierżanin  

i uczestnikami ŚDS w Stróżach. 

8. Profilaktyka poprzez sport – wycieczki, spacery, gry i zabawy rekreacyjne. 

9. „Burza mózgów”- Kalambury – odgadywanie haseł w różnych kategoriach : filmy, bajki, 

przysłowia, zawody, dyscypliny sportowe, zwierzęta, przedmioty. 

10. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego 

imienia, kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe i urodzinowe listopadowym  Jubilatkom.  

11. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń  z życia Domu – listopad  w obiektywie 

aparatu fotograficznego. 

 

Grudzień 

1. 3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych – prezentacja multimedialna  

o niepełnosprawności. 



11 
 

2. 6 grudnia - Mikołajki - Tradycja to rzecz święta. Zatem i spotkanie ze Świętym Mikołajem 

jest bardzo wyczekiwane przez mieszkanki. 

3. 13 grudnia - Dzień księgarza – odwiedzamy pobliskie biblioteki i księgarnie. 

4. Podróże wehikułem sztuki.  - Najpiękniejsze zimowe pejzaże w polskim  malarstwie – 

prelekcja filmowa 

5. Ciasta, ciastka i ciasteczka – tradycyjne wypieki bożonarodzeniowe – sekcja kulinarna. 

6. 17 grudnia - Wigilia rodzin – spotkanie mieszkanek z rodzinami. 

7. 24 grudnia - Uroczysta Wigilia w naszym Domu. 

8. Świąteczny czas – koncert kolęd i pastorałek. 

9. 30 grudnia – Dzień Twarożku – przygotowujemy przekąski z sera i pieczemy ciasto 

drożdżowe z serem – sekcja kulinarna. 

10. 31 grudnia - Pożegnanie Starego Roku. 

11. Dzień radosny, dzień jedyny dziś są Twoje Imieniny – poznajemy historię swojego 

imienia, kto je wymyślił, jakie zdrobnienia są lubiane, a jakie nie – składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe i urodzinowe grudniowym  Jubilatkom.  

12. Spoglądanie  na świat przez obiektyw aparatu oraz zatrzymywanie ulotnych chwil, 

przepięknych widoków oraz ważnych wydarzeń  z życia Domu – grudzień  w obiektywie 

aparatu fotograficznego. 

 


