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Majowe święta  

   Maj  jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja 

obchodzone są w Polsce trzy ważne święta.                                                                               

1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie tylko w Polsce, ale 

i na świecie.                                                                                                                                                

2 Maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                     

3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji. 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 maja to święto państwowe ustawowo wolne od pracy. To 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy wprowadzony 

w 1889 roku dla upamiętnienia wydarzeń majowych w Chicago 

w Stanach Zjednoczonych. Święto to jest uczczeniem pamięci 

licznych ofiar, które domagały się między innymi 8-godzinnego 

dnia pracy. Znaczenie Święta Pracy w Polsce nieco zmieniła 

najnowsza historia, kiedy świętowanie było obowiązkiem... 

  

 

2 maja jest świętem wyjątkowym. Święto to czci polskie 

barwy narodowe, które mają, jako jedne z nielicznych w 

świecie, pochodzenie heraldyczne. 

 Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają 

następujące znaczenie:                                                                           

-Koloru białego używa się w heraldyce jako 

reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w 

zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.                                                   

- Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót 

oznacza odwagę i waleczność. 

 

 

 

Od 2004 roku obchodzimy tego dnia Dzień Flagi. W czasach PRLu 

tego dnia zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane 

w dniu zniesionego przez wladze komunistyczne Święta 

Konstytucji 3 Maja. W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy 

zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w 

Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. 

  

http://zsp1.pila.pl/web/images/stories/zdjecia_aktualnosci/198/flaga.png
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3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji. Ta ustawa zasadnicza 

zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 była efektem pracy  

i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego 

ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, 

wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia rządną. Reformy Sejmu i Konstytucja miały na 

celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności. Głównymi 

autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław 

August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Pisarz 

tamtych czasów, Julian Ursyn Niemcewicz w swej sztuce "Powrót posła", pisał otwarcie: 

  

"Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów zrywanie, 

Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie, 

Te zaborów, te srogich klęsk naszych przyczyną, 

I my sami byliśmy nieszczęść naszych winą. 

Gnijące w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju 

Myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju"... 

  

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych. Obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła Rosja, która już 

w roku 1793 dokonała drugiego rozbioru Polski. Ustawa ta miała jednak ogromne 

znaczenie. Wywołała w kraju i za granicą wiele przychylnych ocen. Entuzjastycznie 

wypowiadali się o niej politycy i ludzie nauki. 

 Coroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wiążą się nierozerwalnie  

z podobnymi jak przed laty dążeniami do odbudowy i umocnieniu ojczyzny, 

uporządkowaniu w niej wszelkich spraw na demokratycznych zasadach ku dobru 

ogólnemu. 
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 Mieszkańcy Trójki , jak zawsze uczcili majowe święta .Na zajęciach  własnoręcznie 

wykonali polskie flagi , wzięli udział w uroczystej akademii, obejrzeli transmisję 

telewizyjną z państwowych uroczystości i aktywnie uczestniczyli w wieczorze pieśni 

patriotycznych. 
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Przygotowania do sezonu „ogródkowego” 

         W maju ,połączone siły oddziału I i III ,gospodarzy „przydzielonego” im ogródka 

zakasali rękawy i ochoczo wzięli się do prac porządkowych aby przygotować to miejsce 

na tegoroczny sezon. Po ciężkiej pracy mieszkańcy posilili się kiełbaskami z grilla. Zatem 

sezon ogródkowy 2016 uważamy za otwarty! 
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Odpust parafialny 

W niedziele  22 maja wspólnota parafialna  miejscowego kościoła pw Trójcy Świętej 

obchodziła uroczystość odpustową. Nasi mieszkańcy wraz z opiekunami  wybrali się na 

odpust aby obejrzeć kramy i zakupić pamiątki oraz tradycyjne odpustowe słodkości. 

Wspólne świętowanie to znakomity element integracji z mieszkańcami Bobrka. 
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Pożegnanie kolegi 

    W maju żegnaliśmy się z naszym kolega Zdzisławem  Sroką , który zamieszka teraz u 

swojej siostry . Zdzisiu był z nami wiele lat ,.był bardzo miły, pogodny. Trudno nam było 

się z  nim rozstać. Wierzymy ,że Zdzisiu będzie u siostry szczęśliwy, czego z serca mu 

życzymy, dziękując za wspólnie spędzone lata. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                                      

Nasz kolega 

Zdzisiu Sroka 

 

Pożegnanie  kolegi 

Na zajęciach 

własnoręcznie 

wykonaliśmy na 

pamiątkę dla Zdzisia 

przytulankę – kota 

Bobka 
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Dzień Matki 

 

Dzień Matki – święto obchodzone corocznie jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. 

Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce 

obchodzone jest 26 maja.  

Pamiętamy o naszych kochanych mamach .Tym żyjącym życzymy wszystkiego co 

najlepsze a tym , które odeszły dajemy kwiaty naszych modlitw. 
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Zamyślenia… 

Jak Bóg stworzył mamę 
 
     Dobry Bóg zdecydował, że stworzy... MATKĘ. 

     Męczył się z tym już od sześciu dni, kiedy pojawił się przed Nim anioł i zapytał:  

- To na nią tracisz tak dużo czasu, tak?                                                                                                          

Bóg rzekł                                                                                                                    

- Owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie?  Posłuchaj, ona musi nadawać 

się do mycia prania, lecz nie może być z plastiku... powinna składać się ze stu 

osiemdziesięciu części, z których każda musi być wymienialna... żywić się kawą i 

resztkami jedzenia z poprzedniego dnia... umieć pocałować w taki sposób, by wyleczyć 

wszystko - od bolącej skaleczonej nogi aż po złamane serce... no i musi mieć do pracy 
sześć par rąk. 

     Anioł z niedowierzaniem potrząsnął głową:                                                                          

- Sześć par?                                                                                                                        
- Tak! Ale cała trudność nie polega na rękach - rzekł dobry Bóg. 

     Najbardziej skomplikowane są trzy pary oczu, które musi posiadać mama.                                    

- Tak 

dużo?                                                                                                                        

                                Bóg przytaknął:                                                                                                                    

- Jedna para, by widzieć wszystko przez zamknięte drzwi, zamiast pytać: "Dzieci, co tam 

wyprawiacie?". Druga para ma być umieszczona z tyłu głowy, aby mogła widzieć to, 

czego nie powinna oglądać, ale o czym koniecznie musi wiedzieć. I jeszcze jedna para, 

żeby po kryjomu przesłać spojrzenie synowi, który wpadł w tarapaty: "Rozumiem to i 

kocham cię". 

- Panie - rzekł anioł, kładąc Boga rękę na ramieniu - połóż się spać. Jutro też jest dzień 

- Nie mogę odparł Bóg a zresztą już prawie 

skończyłem.                                                      Udało mi się osiągnąć to, że sama 

zdrowieje, jeśli jest chora, że potrafi przygotować sobotnio-niedzielny obiad na sześć 

osób z pół kilograma mielonego misa oraz jest w stanie utrzyma pod prysznicem 

dziewięcioletniego chłopca                                                          Anioł powoli obszedł ze 

wszystkich stron model matki, przyglądając mu się uważnie, a potem westchnął: 

- Jest zbyt delikatna - Ale za to jaka odporna! - rzekł z zapałem Pan.                                                                            

- Zupełnie nie masz pojęcia o tym, co potrafi osiągnąć lub wytrzymać taka jedna mama. 
- Czy umie myśleć? 

 - Nie tylko. Potrafi także zrobić najlepszy użytek z szarych komórek oraz dochodzić do 

kompromisów                                                                                                               

Anioł pokiwał głową, podszedł do modelu matki przesunął palcem po jego policzku.                              

- Tutaj coś przecieka - stwierdził.                                                                                           

- Nic tutaj nie przecieka - uciął krótko Pan. - To łza.                                                             

- A do czego to służy?                                                                                                    

- Wyraża radość, smutek, rozczarowanie, ból, samotność  - Jesteś genialny! - zawołał 

anioł.                                                                                                                    - 

Prawdę mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę - melancholijnie westchnął Bóg.  
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Święta obchodzone w Czerwcu 

 

1 czerwca  (Środa)  Międzynarodowy Dzień Dziecka 

4 czerwca  (sobota) Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji 

5 czerwca  (niedziela) Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego 

8 czerwca  (Środa)  Światowy Dzień Oceanów 

12 czerwca  (niedziela) Święto BOR 

13 czerwca  (poniedziałek) Święto Żandarmerii Wojskowej 

14 czerwca  (wtorek) Światowy Dzień Krwiodawcy 

16 czerwca  (czwartek) Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 

17 czerwca  (piątek) Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 

20 czerwca  (poniedziałek) Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy dzień roku 

23 czerwca  (czwartek) Dzień Służby Publicznej, Noc Świętojańska, Dzień Ojca 

24 czerwca  (piątek) Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę 

26 czerwca  (niedziela) Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur,  

27 czerwca  (poniedziałek) Światowy Dzień Rybołówstwa,  

29 czerwca  (Środa) Uroczystość św. Piotra i Pawła, Dzień Ratownika WOPR 

30 czerwca  (czwartek) Dzień Walki z Przewlekłą Niewydolnością Żylną 

 

 
                                                                                                 Adam Paluch 



str. 12 
 

Siostra Krystyna 

W dniu 1 maja 2016 roku otrzymała przeniesienie Siostra Krystyna. 

Uwielbiałem Siostrę Krystynę, która troszczyła się o mieszkańców, bardzo często 

bywała w Kaplicy i prowadziła modlitwy. Nigdy nie zapomnę „majówek” 

prowadzonych przez  siostrę Krystynę. 

 

 

 

 

 

Adam Paluch 
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Krzyżówka 

1. Marka samochodów produkowanych  

w Tychach  

2. Z niej pada deszcz 

3. Okrągła i świeci na niebie 

4.  Służą do czytania 

5. Ma dwa koła i jest bardzo szybki  

6. Służy do pływania i ma silnik 

7. Jest w nim dużo wody i płaci się za wstęp 

 

1    

2      

3       

4       

5     

6         

7     

 

 

HASŁO do Krzyżówki - to kolejno odczytane litery z pola czerwonego, 

żółtego, niebieskiego, zielonego i granatowego. 

          

Daniel Zięba 
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Integracyjny Turniej Bocce 

 

W dniu 29.04.2016 odbył się w naszym Domu Integracyjny Turniej Bocce. 

W zawodach udział wzięli mieszkańcy oraz pracownicy naszego Domu. Pogoda 

pozwoliła bez przeszkód rozegrać wiele interesujących meczów, a radość  

i zadowolenie widoczne było na twarzach wszystkich uczestników. Były to 

pierwsze z cyklu imprez sportowo-integracyjnych. 
 

 

 

 

   

  

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/spartakus/167-integracyjny-turniej-bocce
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Szyndzielnia 

W dniu 13.05.2016 roku odbył się wyjazd mieszkańców Naszego domu do 

Beskidu Śląskiego na Szyndzielnię. Mieszkańcy mieli okazję podziwiać malownicze 

widoki rozciągające się nad pasmem gór z wagoników kolei gondolowej na 

wysokości prawie 1 000 m n.p.m. Historia kolejki linowej zaczyna się w 1953 roku. 

Była to pierwsza kolej linowa skonstruowana w powojennej Polsce. Atrakcja ta na 

długo pozostanie w pamięci mieszkańców. 
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Piknik integracyjny w Strumieniu 

W dniu 14.05.2016 roku odbył się wyjazd mieszkańców naszego Domu do 

Strumienia na piknik integracyjny. Podczas pikniku zorganizowano różne 

konkursy, pokaz Ratownictwa Medycznego OSP, występy sceniczne. Nasi 

mieszkańcy mieli okazję spotkać się z mieszkańcami  zaprzyjaźnionego Domu 

Pomocy Społecznej w Strumieniu.  
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Piknik rodzinny Frydrychowice 

Mieszkaniec naszego Domu Pan Ludwik Buda pochodzi z Frydrychowic, do 

dziś pamięta o nim cała społeczność tej pięknej i malowniczej wsi. W dniu 

22.05.2016 roku odbył się „piknik rodzinny” we Frydrychowicach, na którym byli 

obecni mieszkańcy naszego Domu. Organizatorzy zapewnili uczestnikom mnóstwo 

atrakcji: jazdę konną, pokaz ratowniczy OSP z Frydrychowic, na scenie 

zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Frydrychowic, grupy taneczne z WDK 

Frydrychowice, wystąpiły również klasy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 

Jana Brzechwy, które zdobyły pierwsze miejsca podczas tegorocznego Dnia 

Europy. Publiczność nagrodziła młodych aktorów gromkimi brawami. Występy  

i atrakcje na długo pozostaną w pamięci naszych mieszkańców. Serdecznie 

dziękujemy za zaproszenie.  
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Rehabilitacja społeczna 

W dniu 27 maja 2016 roku odbyło się wręczenie nagród rzeczowych 

ufundowanych przez DPS w Bobrku mieszkańcom aktywnie uczestniczącym  

w zajęciach rehabilitacji społecznej.  

 

Tym razem wyróżnieni zostali: 

- Janusz Słowik - robot kuchenny, 

- Tomasz Głuchaczka - doładowania telefonii komórkowej o wartości 150 zł, 

- Tomasz Drywa - pamięć USB 32 GB. 

 

Gratulujemy i zachęcamy do dalszego aktywnego uczestnictwa w zajęciach! 
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W bieżącym miesiącu jedno z pomieszczeń naszego Domu zostało 

zaadoptowane na palarnię. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni.  

Dyrektor Domu nie zapomniał o profilaktyce prozdrowotnej i zawiesił  

w pomieszczeniu plakat informujący o szkodliwości palenia.  

 

 

 

 

 

Niemiec Tomasz 
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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 – 25 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


