
1 
 

  

 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

                                                                                                                          

DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

Ul. Księżnej Ogińskiej 2 

32 – 661 Bobrek 

Tel. (033) 846 – 44 - 04   

 

Wydanie nr 70/styczeń 2016 

W tym numerze: 

Dzień pamięci o Ofiarach Holokaustu 

Zimowe zabawy 

Rozrywka 

Zamyślenia  

Z życia naszego domu: 

Imieniny Pana Dyrektora 

Jasełka – grupa artystyczna DPS Bobrek 

Wincentyńska Młodzież Maryjna 

Wycieczka do Białki Tatrzańskiej 

Zabawy Karnawałowe 

Luksusowy Pociąg Pasażerski 



2 
 

Dzień pamięci o Ofiarach Holokaustu 
 

        
 

              Upamiętnia on wyzwolenie 27 stycznia 1945 roku hitlerowskiego obozu 

koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau –największego miejsca męczeństwa i 

zagłady II wojny światowej. 

              Do momentu wyzwolenia, niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz 

ponad milion osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów i radzieckich jeńców 

wojennych. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został 

uchwalony przez ONZ w 2005 roku. Ma na celu mobilizować narody, aby 

podtrzymać pamięć i edukację na temat Holocaustu, by zagłada podczas II wojny 

światowej była dla wszystkich ludzi przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i 

uprzedzeniami. 

               W czasie uroczystej akademii przypomnieliśmy sobie o tych 

wydarzeniach i obejrzeliśmy film dokumentalny o obozowej rzeczywistości i 

wyzwoleniu Auschwitz 
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Zimowe zabawy 

 
Jako ,że zimy u nas „na lekarstwo”, a nam się za zimą zatęskniło ,postanowiliśmy 

wyczarować zimę „na niby”. Zorganizowaliśmy u siebie zimowe zabawy . Były 

zimowe kalambury , zagadki, jazda na łyżwach, lodowe posągi , bitwa na śnieżki i 

inne zabawy związane z zimą . Wszystka oczywiście z przymrużeniem  oka ,co 

bardzo poprawiło nam nastrój.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kto pierwszy ułoży puzzle i odgadnie 

jaki zimowy sport przedstawiają 

Rzut „śnieżną „ 

kulą do celu 
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                            Lodowe     posągi 

 

        Zimowe zagadki 

                     Jazda na łyżwach 

        Bitwa na ‘śnieżne” kule 
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Rozrywka 

 
Zimowa krzyżówka 

 

 

 
 

Poziomo 

2. Powstaje w górach i jest bardzo niebezpieczna 

3. Służą do ślizgania się zimą po śniegu 

4. Miejsce, gdzie dzieci jeżdżą na łyżwach 

7. Zamarza w zimie, kiedy jest mróz 

9. Tworzy różne wzory na szybie 

11. Osoba, która trenuje skoki narciarskie 

12. Dzieci lepią go ze śniegu 

Pionowo 

1. zimą, dzieci zjeżdżają na nich z górki 

5. Silny podmuch powietrza 

6. kawałek lodu, powstały po oderwaniu się od większej pokrywy lodowej 

8. Zimą spada z nieba                                                                                      

10. Tworzy się na drogach z usypanego śniegu  
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Zamyślenia 

 

Trzy drzewka 
     Pewnego razu, na wzgórzu, rosły sobie trzy drzewa. Rozmawiały one o swoich 

marzeniach i nadziejach, kiedy pierwsze z nich powiedziało: "Mam nadzieje, że 

pewnego dnia będę skrzynią, w której trzymane będą klejnoty. Będę wypełnione 

złotem, srebrem i cennymi klejnotami. Będę mogło być ozdobione rozmaitymi 

rzeźbami i każdy będzie mógł zobaczyć moje piękno." 

     Wtedy drugie drzewo powiedziało: "Może pewnego dnia stanę się potężnym 

statkiem. Uniosę na swym pokładzie króla i królową i popłyniemy poprzez szerokie 

wody aż na krańce wiata. I każdy będzie czuł się bezpiecznie, z powodu solidności 

kadłuba, który ze mnie będzie zbudowany." 

     W końcu trzecie drzewo powiedziało: "Chce rosnąć, aby być najwyższe i 

najbardziej proste w całym lesie. Ludzie zobaczą mnie na szczycie wzgórza i 

będą spoglądać na moje gałęzie, i my leć o niebie i o Bogu i o tym, jak blisko Jego 

jestem. Ja będę największym drzewem wszechczasów i ludzie zawsze będą o 

mnie pamiętać." 

     Po kilku latach modlitwy o to, aby ich marzenia się spełniły, grupa drwali 

natknęła się na nie. Kiedy jeden drwal zbliżył się do pierwszego drzewa odrzekł: 

"To tutaj wygląda na mocne, silne drzewo, wydaje mi się, że będę mógł sprzedać 

je stolarzowi" i zaczął je ścinać. Drzewo było szczęśliwe, ponieważ wiedziało, ze 

stolarz zrobi z niego piękną skrzynie. 

     Przy drugim, drwal powiedział: "To drzewo również wygląda na mocne, 

powinienem je sprzedać do stoczni" i drugie drzewo również było szczęśliwe, bo 

wiedziało, że jest to dla niego możliwość stania się potężnym statkiem. 

     Kiedy drwal podszedł do trzeciego drzewa, drzewo było przerażone, gdyż 

wiedziało, ze jeżeli zostanie ścięte, jego marzenia się nie spełnią. Jeden z drwali 

postanowił sobie je zabrać. Wkrótce po przybyciu do stolarza, z pierwszego 

drzewa zostały zrobione karmniki, koryta i żłoby dla zwierząt. Zostało więc 

postawione w stodole i wypełnione sianem. To wcale nie było to, o co drzewo się 

modliło. Drugie drzewo zostało cięte i zrobiono z niego małą łódkę rybacka. 

Skończyły się jego sny o staniu się potężnym statkiem i braniu na swój pokład 

koronowanych głów. Trzecie z nich zostało pocięte na wielkie belki i pozostawione 

w ciemności  Lata mijały, i drzewa zapomniały już o swoich marzeniach. Pewnego 

dnia mężczyzna i kobieta weszli do szopki. Kobieta urodziła i położyła niemowlę na 

sianie, wypełniającym żłobek zrobiony z pierwszego drzewa. Drzewo mogło odczuć 

powagę tego wydarzenia i wiedziało, że nosi największy skarb 
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wszechczasów  Minęło nieco lat. Grupa ludzi wybrała się na połów w łódce 

zrobionej z drugiego drzewa. Jeden z nich był bardzo zmęczony i ułożył się do 

snu. Kiedy wypłynęli na szerokie wody, zerwała się burza i drzewo pomyślało, że 

nie będzie wystarczająco silne, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Mężczyźni 

obudzili śpiącego, a on wstał i powiedział "Pokój!", a wtedy burza ustała. Wtedy 

już drzewo wiedziało, że ma na swoim pokładzie Króla królów. W końcu przyszedł 

kto i zabrał trzecie drzewo. Było niesione ulicami, tłum zaś kpił z człowieka, który 

je niósł. Kiedy się zatrzymali, człowiek ten został przybity gwoździami do drzewa 

i podniesiony, aby umierać na szczycie wzgórza. Kiedy nadeszła niedziela, drzewo 

zrozumiało, że było wystarczająco silne, aby stać na szczycie wzgórza i być tak 

blisko Boga jak tylko możliwe, ponieważ to na nim został ukrzyżowany Jezus. 

     Morał tej historii jest taki, że kiedy wydaje ci się, że wszystko idzie nie 

po twojej myśli, zawsze wiedz, ze Bóg ma dla ciebie pewien plan. Jeśli Mu 

zaufasz, obdarzy cię hojnie. Każde z drzew otrzymało to, o co prosiło, ale 

nie w sposób, w jaki to sobie wyobrażało. My nigdy nie wiemy, jakie są plany 

Boga wobec nas. Wiemy tylko, że Jego drogi, nie są naszymi drogami, ale 

Jego drogi są zawsze najlepsze1.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://adonai.pl/opowiadania/duchowe 
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Imieniny Pana Dyrektora 

W styczniu swoje imieniny obchodził Pan Dyrektor Mariusz 

Sajak. Z tej okazji Dyrektor przyjął życzenia od Mieszkańców, 

personelu, administracji i obsługi. Nasza redakcja życzy Panu 

Dyrektorowi sukcesów w pracy zawodowej i powodzenia w życiu 

prywatnym. Niech szczęście Panu sprzyja, a kłopoty omijają. 
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Występ grupy artystyczno – teatralnej DPS Bobrek. 

W dniach 12.01 oraz 03.02.2016 r., odbyły się przedstawienia Jasełkowe 

przygotowane przez grupę artystyczno – teatralną DPS Bobrek.  

Na uroczystość, w  dniu 03.02.2016r., zostali zaproszeni mieszkańcy  z 

zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Bobrku Mariusz Sajak uroczyście powitał gości. Uwieńczeniem uroczystości był 

występ  grupy artystyczno – teatralnej z naszego domu. Piękna scenografia 

wprowadziła zgromadzoną publiczność  w niesamowity nastrój. O dobrą zabawę i 

miłe doznania słuchowe zadbali nasi zdolni aktorzy. Publiczność mogła przeżyć 

historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc. Dopełnieniem 

przedstawienia  było wspólne kolędowanie. Ogromne zaangażowanie naszych 

aktorów wywarło duże wrażenie i zostało nagrodzone gromkimi brawami.  
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Wincentyńska Młodzież Maryjna 

W dniu 26.12.2015 r, w naszym domu odbyło się przedstawienie Jasełkowe 

przygotowane przez Wincentyńską Młodzież Maryjną z Gromca oraz Bobrka. 

Jasełka stwarzają klimat pewnej mistyczności oraz możliwość uczestniczenia w 

tajemnicy Bożego Narodzenia. Atrakcyjność tej ludowej sztuki podnosił dobór i 

sposób przedstawienia poszczególnych aktów: narodziny Zbawiciela, elementy 

dekoracyjne (wół, osioł, siano, żłób, sceny pasterskie). 
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Wycieczka do Białki Tatrzańskiej 

W dniu 29.01.2016 r., odbył się wycieczka mieszkańców naszego domu do 

Białki Tatrzańskiej. Białka Tatrzańska słynie przede wszystkim z „Basenów 

Termalnych”. Spokój, cisza, relaks, odpoczynek, symbioza z naturą – to główne 

zalety „Termy Bania” w Białce Tatrzańskiej, która na długo pozostanie w pamięci 

naszych mieszańców. 
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Zabawy Karnawałowe 

Karnawał jest to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. 

Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą 

Popielcową, która oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. 

Corocznie, w okresie karnawału mieszkańcy naszego domu bawią się wspólnie z 

mieszkańcami okolicznych  Domów Pomocy Społecznej. W bieżącym roku zabawy 

karnawałowe odbyły się w Świętoszówce i Wadowicach. Nie zabrakło również 

zabaw organizowanych przez nasz dom. Jeden z naszych mieszkańców – Pan 

Grzegorz Drewniak zajął pierwsze miejsce w konkursie tańca z „balonem” 

zorganizowanym podczas zabawy karnawałowej w Świętoszówce - serdecznie 

gratulujemy. 
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Luksusowy Pociąg Pasażerski 

 
Orient Express – nazwa luksusowego pociągu pasażerskiego, który kursował pod 

szyldem międzynarodowej spółki Compagnie Internationale des Wagons-Lits. 

Pomysłodawcą i założycielem był Belg Georges Nagelmackers. Trasa o długości 

2880 km wiodła z Paryża z dworca wschodniego do Konstantynopola (dzisiejszy 

Stambuł). Pierwszy skład wyruszył w 1883. Był to jedyny środek transportu 

łączący dwa krańce Europy – wschód i zachód, symbol komfortu i bogactwa. 

Luksusowe wagony sypialne i wagony restauracyjne słynące ze swej kuchni 

sprawiły, że pociągiem podróżowały osoby szlacheckiego pochodzenia, dyplomaci  

i ludzie biznesu. 

 

    
    

            

          Paluch Adam 
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WAŻNE NUMERY :  

 

DYREKTOR DPS – MARIUSZ SAJAK – 33/846 13 49 wew. 133 

Z-C DYREKTORA – Arkadiusz Makulec – 33/846 13 49 wew. 132 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ODDZIAŁY : 

ODDZIAŁ I – kierownik – Elżbieta Jagła 33/846 13 49 wew. 141 

ODDZIAŁ III – kierownik – Tadeusz Jagła 33/846 13 49 wew. 143 

ODDZIAŁ IV – kierownik – Barbara Bojdys 33/846 13 49 wew. 144 

ODDZIAŁ V – kierownik – Edyta Kojdecka 33/846 13 49 wew. 145 /góra/ -         

33/846 13 49 wew. 149  

HOSTEL I -  kierownik – Ewa Olejniczak 33/846 – 13 58 

HOSTEL II – kierownik – Barbara Bojdys – 33/846 13 49 wew.142 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GABINET PIELĘGNIAREK – 33/846 13 49 wew. 146 

PRACOWNICY SOCJALNI – 33/846 13  49 wew. 155 

GABINET PSYCHOLOGA – 33/846 13 49 wew. 152 

 

 

 

 


