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Długo oczekiwana wizyta 

 

    Początek  grudnia to czas  na  który czekają nie tylko dzieci. Wreszcie 

doczekaliśmy dnia w którym przybył  do nas ten wyjątkowy Święty, wraz ze swoją 

świtą. Na tego Gościa, w ten grudniowy dzień, czekaliśmy wszyscy, a zwłaszcza 

mieszkańcy, którzy już od samego rana nasłuchiwali, czy nie słychać dźwięku jego 

dzwonka. Mieszkańcy  powitali  go z wielką radością,. 

Spotkanie z Mikołajem minęło bardzo szybko, sprawiło mieszkańcom  wiele 

radości i na pewno na długo pozostanie w ich pamięci, gdyż dla większości  

z nich dzień ten był wielkim przeżyciem. Kiedy pożegnaliśmy Mikołaja, na 

twarzach jeszcze długo gościł uśmiech i szczęście. Szkoda tylko, że ten 

wyjątkowy Gość odwiedza nas raz w roku.... 

 

Mikołajowi i tym wszystkim, którzy pomagali mu „pakować” prezenty bardzo 

serdecznie DZIĘKUJEMY i mamy nadzieję, że za rok znów się zobaczymy…. :) 

 

 

           

 

                                               

 

               

 
 

                                                                       

W  oczekiwaniu  

na niezwykłego 

gościa 
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Przedświąteczna krzątanina 

 

Przed świętami w każdym domu jest dużo pracy. Trzeba zrobić świąteczne 

dekoracje, upiec pierniczki, ubrać choinkę. Mieszkańcy Trójki się nie ‘’obijali’ ’(nie 

wszyscy) i włączali się do pracy. 
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       Cicha noc, święta noc   

 

                          
 

 

 

   Święta Bożego Narodzenia, to czas, w którym staramy się stworzyć 

autentyczną świąteczną atmosferę.. Pięknie przyozdobione choinki, świąteczny 

wystrój pokoi, wieczerza wigilijna, dzielenie się opłatkiem, kolędowanie, wszystko 

to sprawia, że ten świąteczny czas jest wyjątkowy i czekamy na niego cały rok. 

. 

                        
 

 

 

                    
 

 

 

Kolędowy koncert życzeń 

Opłatek i 

życzenia 
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Małe „wielkie otwarcie’’ 

 

     W grudniu zakupiono nam nowe stoły w ramach doposażenia aneksu 

kuchennego. Bardzo nas to cieszy, bo teraz wszyscy mieszkańcy mogą się tutaj 

gościć razem, a nie jak do tej pory ‘’na raty’’. Mieszkańcy uroczyście przecięli 

symboliczną wstęgę i zasiedli do podwieczorku. 
 

                          
 

 

Sylwestrowe szaleństwa 
 

              Rok 2016 zakończyliśmy wspólną biesiadą . Był szampan i fajerwerki. 
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                                     Rozrywka                                                                                     
 

Świąteczna krzyżówka 
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Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.  

- A co, nie chcesz już pociągu?  

- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie. 

 

**** 

 

           Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 

jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała. 

 

***** 

 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 

- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa. 

- Ciebie!!! 

 

***** 

 

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja: 

- "Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię, przynieś mi rower górski i klocki 

Lego." 

Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło 

jej się smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi 

niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je w paczce. Po świętach ta 

sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia: 

- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie." 

 

     

**** 

             
                    Jasio mówi do mamy:  

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.  

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją 

jedynkę z matematyki.  

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.  

        
 



str. 9 
 

Świąteczne zamyślenia 

 

Czas to Miłość... Czas to podarunek Boga na doczesność... Tam w niebie będzie 

zawsze - teraz. Znów Wigilia, a było ich już tyle. Każda inna, poprzedzona 

pracowitym krzątaniem. Pisanie życzeń, choinka, szopka, światło, prezenty, 

opłatek i cisza w duszy. Oby jej nie spłoszyć, nie stracić, bo oprócz białego 

obrusa, w sercu musi być świątecznie - jasno. I to jest najważniejsze. W domu 

zapach potraw i wreszcie wszyscy razem odświętni, z jasnością w oczach i tacy 

bardzo, bardzo bliscy... Ulice opustoszały, jakby świat zatrzymał się w biegu, 

zastygł w oczekiwaniu, bo Bóg się rodzi. Domy ciepłe, bogate ludźmi, którzy 

wyciągają ręce, otwierają ramiona szeroko, przestronnie, zapominając o tym, co 

trudne i czasem boli. Słychać opowieść o Narodzeniu Pańskim, o Cudzie Boga 

obecnego wśród nas... Wierzysz w to? Słowa dobre, prawdziwe mają dzisiaj 

wartość Miłości często zapomnianej, wypłoszonej z naszych rodzin pośpiechem, 

hałasem w szarość trudnych dni. Modlitwa i dzielenie się białym chlebem, 

kruchym jak Miłość i wszystko, co ma wartość nadziemską. Panie Nowonarodzony, 

przedłużaj ten dzień w nowy podarowany czas.  

 

                                        Ks. Zbigniew Jan Czuchra  
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Styczniowy kalendarz 

Data Nazwa święta / wydarzenia 

1 stycznia  (niedziela)  
Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju, Świętej Bożej 

Rodzicielki 

6 stycznia  (piątek)  Trzech Króli (Objawienie Pańskie), Dzień Filatelisty 

8 stycznia  (niedziela)  Dzień Sprzątania Biurka 

9stycznia  (poniedziałek)  Dzień Ligi Ochrony Przyrody 

11 stycznia  (Środa)  Dzień Wegetarian 

17 stycznia  (wtorek)  
Dzień Dialogu z Judaizmem (obchodzony przez Kościół 

Katolicki) 

21 stycznia  (sobota)  Dzień Babci 

22 stycznia  (niedziela)  Dzień Dziadka 

24 stycznia  (wtorek)  Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 

25 stycznia  (Środa)  Dzień Sekretarki i Asystentki 

26 stycznia  (czwartek)  
Światowy Dzień Transplantacji, Światowy Dzień 

Celnictwa 

27 stycznia  (piątek)  
Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego, Dzień 

Pamięci Ofiar Nazizmu, Dzień Dialogu z Islamem 

28 stycznia  (sobota)  
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie 

Nuklearnej 
 

Przysłowia styczniowe 

 

 Gdy styczeń z mgłą chodzi, mokrą i wczesną wiosnę zrodzi 

 

 Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa 

 

 Miesiąc styczeń - czas do życzeń 

 

 
 

 

 

 

                                                                             Zięba Daniel 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_styczen/2017/
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Św. Mikołaj w DPS Bobrek 

W sobotę 3-go grudnia 2016 do Naszego Domu z dalekiej Laponii przybył 

Św. Mikołaj przynosząc prezenty i upominki dla Naszych mieszkańców. W całym 

domu zapanował świąteczny nastrój poprzedzający zbliżające się Święta Bożego 

Narodzenia. Serdecznie dziękujemy za organizację uroczystości Siostrom  

z Naszego domu i klerykom z Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie  

i zapraszamy ponownie za rok. 
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Odwiedziny u Pana Ludwika 

Okres przedświąteczny to czas przygotowań na nadejście Świąt Bożego 

Narodzenia poprzedzony „Jasełkami”. 20 grudnia 2016 roku w Naszym domu 

uczniowie szkoły podstawowej z Frydrychowic przygotowali inscenizację Jasełek 

dla Naszych mieszkańców, w tym Ludwika Budy - dawniej mieszkańca 

miejscowości Frydrychowice. Po zakończeniu przedstawienia publiczność 

nagrodziła młodych aktorów gromkimi brawami, następnie obdarowano Pana 

Ludwika i wszystkich mieszkańców słodyczami i kalendarzami. Serdecznie 

dziękujemy za coroczną pamięć o Naszym mieszkańcu. 

 

 

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/224-odwiedziny-u-pana-ludwika
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Kilka słów o sobie – Paluch Adam 

Jestem mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Bobrku od sierpnia 2001 

roku. 24 grudnia 2016 roku uczestniczyłem w kolacji Wigilijnej poprzedzonej 

wspólnym składaniem życzeń świąteczno-noworocznych z pozostałymi 

mieszkańcami IV oddziału. 24 grudnia wypadał również dzień moich imienin, byłem 

mile zaskoczony gdy otrzymałem tort. Bardzo podobało mi się to wydarzenie  

i mam nadzieję że na długo pozostanie w mojej pamięci.   

 

 

  

 

  

 

 

Paluch Adam 
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Austria 

Oficjalna nazwa państwa to Republika Austrii. Powierzchnia Austrii wynosi 

83 854 km. Język w Austrii to Niemiecki, Węgierski i Słoweński. Waluta to 

obecnie Euro, a dawniej były używane Szylingi i grosze. Wyznania religijne to 

głownie Katolicyzm. W Austrii są góry Alpy i można tam pojeździć na nartach 

dlatego Alpy są tak bardzo popularne. Duża część Polaków mieszka w Austrii na 

stałe  ponieważ znalazła tam pracę zarobkową. Austriacy są przyjaźni dla 

Polaków.  

 

 

 

 

 

           

Paluch Adam 
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Sylwester w Zakopanem 

  Pochodzę z Zakopanego, tam się urodziłem. „Sylwestra” spędziłem w domu 

rodzinnym, w którym mieszka moja Mama z Tatą. Cieszę się bardzo że mogłem 

spędzić razem z nimi ten szczególny czas. Największe wrażenie zrobił na mnie 

koncert Sylwestrowy i występ Maryli Rodowicz z Zenonem Martyniukiem,  

w wykonaniu piosenki „Przez twe oczy zielone”. 

 

    

                      

  

        Wrona Rafał 
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REDAKCJA GŁOSU TRÓJKI : 

REDAKTORZY : 

NIEDŹWIECKA LIDIA 

ZIEMBKA PIOTR 

ZIĘBA DANIEL 

PALUCH ADAM 

WRONA RAFAŁ 

 

FOTOGRAF : 

ZIEMBKA PIOTR 

ZIĘBA DANIEL 

  KOLPORTER : 

PALUCH ADAM 

ADAMIEC PIOTR 
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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 

 
 

 
 

 


