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                                            Seans filmowy    

      Mieszkańcy Trójki  wraz z opiekunami wybrali się  do kina w Oświęcimiu, na 

film pt.”Piękna i Bestia”.Już sama podróż  sprawiła im  radość, potem film , który 

oglądali z zapartym tchem .To nie był jednak koniec atrakcji tego dnia ,bowiem 

była jeszcze pizza zaserwowana w,,przykinowej” restauracji Hammurabi.                            

Fajna wycieczka !!!                                                        
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                                     Wielkanocne świętowanie 

    Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan, obchodzone na 

pamiątkę zmartwychwstania Jezusa. Niesie radość i nadzieje. Z tym świętem 

wiąże się wiele dawnych zwyczajów, a niektóre z nich przetrwały do dziś. Oto 

one. NIEDZIELA PALMOWA, albo inaczej KWIETNA, rozpoczyna wielki tydzień. 

Tego dnia święci się palmy na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do 

Jerozolimy. Poświęcona palma według dawnych wierzeń chroniła dom przed 

piorunami, zapewniała bogactwo, a połknięcie „kotka” chroniło od bólu.  

W niektórych regionach Polski robi się palmy nawet kilku metrowe. W WIELKI 

CZWARTEK według staropolskich zwyczajów jadano postną kolację. Był to 

ostatni posiłek aż do wielkanocnego śniadania. WIELKI PIĄTEK w tym dniu 

buduje się groby w kościołach. Według dawnych wierzeń w tym dniu woda  

w stawach i rzekach przed wschodem słońca ma moc uzdrawiania i zapobiegania 

chorobom.. WIELKA SOBOTA ostatni dzień postu. W domach przygotowuje się 

koszyczki do święcenia. Znajdują się w nich pokarmy i nie może wśród nich 

zabraknąć chleba, kolorowych pisanek, chrzanu, soli i pieprzu. W każdym 

koszyczku musi być baranek – symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Koszyczki 

zanosimy do kościoła gdzie pokarmy zostaną poświęcone. Wieczorem święcimy 

także wodę i ogień. WIELKA NIEDZIELA, czyli pierwszy dzień świąt Wielkanocy. 

Rankiem rozlega się donośne bicie dzwonów kościelnych, które zapraszają 

wiernych do kościoła i ogłaszają światu radosną nowinę, że Chrystus 

zmartwychwstał. Potem można już zasiąść do wielkanocnego śniadania. 

Rozpoczynamy je dzieleniem się poświęconym jajkiem.. PONIEDZIAŁEK 

WIELKANOCNY to czas składania wizyt znajomym, rodzinie, a także śmigus-

dyngus, czyli zwyczaj oblewania wodą. Kiedyś nazywano ten dzień dniem świętego 

Lejka, oblewanką. Kto nie chciał być oblany musiał wykupić się mazurkiem, 

kiełbasą albo pisanką. Często wtedy śpiewano tak: „Dyngus, dyngus, po dwa jaja. 

Nie chcę chleba, tylko jaja”. JAJKO, które jest tak bardzo związane ze świętami 

Wielkanocy jest symbolem słońca i nowego życia. Dawniej wierzono, ze odpędzi 

złe duchy i dlatego używano go jako kamienia węgielnego przy budowie nowych 

domów. Pamiętajmy też o mazurkach i babach. Mazurki słodkie, pięknie ozdobione 

bakaliami ciasta przywieźli do Polski prawdopodobnie Turcy. Pierwsze wypiekały 

je mazurskie gospodynie stąd nazwa „Mazurki”. Baba to pyszne drożdżowe ciasto 

było podobno przysmakiem polskiego króla, Stanisława Leszczyńskiego i to właśnie 

on nazwał je babą. Lubił on opowieść o Ali Babie z „Baśni z tysiąca i jednej nocy”.  
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             Mieszkańcy Trójki zgodnie z tradycją i obyczajem przygotowali swoje 

koszyczki do święcenia, które jak ,co roku odbyło się w jadalni. 

              

             W niedzielę wielkanocną,po uroczystej eucharystii  rozpoczęliśmy 

biesiadowanie niejako drugie śniadanie wielkanocne, spożywane u nas w naszej 

„Trójkowej ‘’ jadalni. Po południu  natomiast  urządziliśmy „Wielkanocny Qiuz”. 

Były wielkanocne zagadki, puzzle ,zabawa w zgadnij ,jaka to melodia , oraz 

poszukiwanie pisanek. Zabawa była przednia. W poniedziałek tradycyjnie 

aczkolwiek symbolicznie oblewaliśmy się wodą. 
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              WIELKANOCNY QUIZ              

czyli jak dobrze znasz wielkanocne 

zwyczaje i ciekawostki 
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Rozrywka 

Wielkanocne zagadki 

Co to jest: 

kolorowe, malowane, 

i kraszone i pisane, 

na Wielkanoc darowane. 

*** 

Choć zniosła ją bura kurka, 

wygląda tak, jak laurka. 

Tkwi w wielkanocnym koszyku, 

święconce dodając szyku. 

*** 

Ciasto mistrza Fryderyka, 

smakuje niczym muzyka 

i w wielkanocnym okresie 

jest źródłem wielu uniesień. 

*** 

Ma skręcone rogi, 

złotem malowane, 

stoi z chorągiewką, 

wśród barwnych pisanek. 
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Rozwiązanie 
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Zamyślenia… 

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 

I wstał tak lekko z grobu, 

że na twarzach straży 

Nie było widać lęku i zdumienia 

Może nie zobaczyli nawet, 

że się świat odmienia 

Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 

Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 

I nie przepuścił tej nocy nikomu 

Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą 

Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 

Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 

Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli 

 

 

 

 

 

Ernest Bryl 
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w Skoczowie 

21 kwietnia 2017 roku odbył się Regionalny Bowlingowy Turniej Olimpiad 

Specjalnych w Skoczowie. DPS Bobrek reprezentowało 6 zawodników. 

Najlepszym zawodnikiem z Naszego Domu był Jan Dąbrowski – 1 miejsce (złoty 

medal). Pozostali zawodnicy: Adam Paluch, Patryk Szpak, Kamil Nycz, Tomasz 

Pilszak oraz Grzegorz Drewniak znaleźli się tuż poza podium, ale walczyli do 

samego końca. Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów.  
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Święta w przypadające w miesiącu maju. 

 

1 maja  (poniedziałek)               Międzynarodowe Święto Pracy; 

2 maja  (wtorek)              Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej; 

3 maja  (Środa)              Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski; 

4 maja  (czwartek)                   Dzień Hutnika, Dzień Strażaka; 

5 maja  (piątek)              Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 

8 maja  (poniedziałek)               Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek; 

9 maja  (wtorek)              Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej); 

12 maja  (piątek)              Światowy Dzień Ptaków Wędrownych;  

13 maja  (sobota)              Zimnych ogrodników (Serwacego); 

14 maja  (niedziela)              Dzień Farmaceuty, Zimnych ogrodników (Bonifacego);; 

15 maja  (poniedziałek)             Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Międzynarodowy Dzień Rodziny; 

16 maja  (wtorek)              Święto Straży Granicznej; 

17 maja  (Środa)              Światowy  Dzień Telekomunikacji; 

18 maja  (czwartek)              Dzień Mostowca, Międzynarodowy Dzień Muzeów; 

19 maja  (piątek)              Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS; 

21 maja  (niedziela)              Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej;  

22 maja  (poniedziałek)             Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej;  

23 maja  (wtorek)              Światowy Dzień Żółwia; 

24 maja  (Środa)              Europejski Dzień Parków Narodowych; 

25 maja  (czwartek)              Dzień Mleka, Dzień Piwowara; 

26 maja  (piątek)              Dzień Matki; 

27 maja  (sobota)              Dzień Samorządu Terytorialnego; 

28 maja  (niedziela)              Wniebowstąpienie; 

29 maja  (poniedziałek)  Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ; 

31 maja  (Środa)               Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego; 
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Fotorelacja z przeglądu prac Wiosennych i Świątecznych Bobrek 

2017 
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Misterium „Chrystus Połamany” 

Mieszkańcy Naszego Domu w dniu 5 kwietnia 2017 roku przygotowali 

inscenizację „Chrystus Połamany” na podstawie książki Ramona Cue Romano „Mój 

Chrystus Połamany” Głównym przesłaniem sztuki było przekazanie, że Chrystus 

jest obecny w naszym życiu każdego dnia. Po gromkich oklaskach, jakie po 

wystawieniu spektaklu otrzymali aktorzy od zebranej na sali publiczności można 

wywnioskować, że przedstawienie wywarło na widzach ogromne wrażenie. 

Serdeczne dziękujemy siostrze Monice za organizację spektaklu.  
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Misterium Męki Pańskiej „Żywa Woda” 

Odpowiadając na  Zaproszenie Ojców Salezjanów W dniu 9 kwietnia wzięliśmy 

udział Misterium Męki Pańskiej „Żywa Woda”, przygotowane przez grupę uczniów 

i byłych wychowanków salezjańskich oraz mieszkańców Oświęcimia. Spektakl 

nawiązywał do  fragmentów biblijnych  „o wodzie  żywej” ; Jan Chrzciciel, 

Chrzest , spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni, Ostanie dni Jezusa, 

Męka i Śmierć Jezusa Chrystusa 

Misterium Męki Pańskiej nie należy do „zwykłych” przedstawień teatralnych, lecz 

do wydarzeń religijnych, które ma nas – widzów poruszyć i pomóc w refleksji nad 

Zbawczą Ofiarą Chrystusa. Łzy wielu osób, które można było zaobserwować oraz 

cisza i zaduma świadczyły o tym, że twórcom Misterium udało się to. 

Wszystkim Bardzo się podobało i poruszyło i ufajmy że coś zostało 
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Lotnisko w Katowicach 

Kiedy byłem dzieckiem to pamiętam jak zwiedzałem lotnisko w Katowicach, 

wtedy wyglądało całkiem inaczej niż teraz. Port Lotniczy w Katowicach to obecnie 

jedno z najnowocześniejszych lotnisk w Polsce. Obiekt jest doskonale 

wyposażony we wszystkie rodzaje lokali potrzebne podróżującym, mieszczą się 

tam wypożyczalnie samochodów jak również parking. 

 

          

 

 

 

 

 

Józef Cygan  
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Opowiadanie pod tytułem wycieczka  do Krakowa 

Urodziłem się w biednej rodzinie. Było nas czterech.  Ja mam na imię Bartek. 

Byłem najstarszy z rodzeństwa, potem była Agnieszka, Ela i Ola.  Moja rodzina 

ciężko pracowała. 

Bardzo ich kocham. Pewnego razu w szkole organizowano wycieczkę  do Krakowa.   

Jechaliśmy pociągiem,  wszyscy śpiewali w pociągu i uśmiechali się. Kolega 

zobaczył, że jest  już Kraków. Biegliśmy do Sukiennic  zwiedzaliśmy i słuchaliśmy  

dzwonu Zygmunta. To taki piękny sygnał, aż turyści bili brawa.  Potem  poszliśmy 

do Katedry Wawelskiej. Było tam tyle osób  i piękne zabytki, cudowne obrazy   

i piękna dziewczyna która śpiewała  jak w operze.  Była piękna słoneczna pogoda. 

Będę długo pamiętał tą wycieczkę.  

         

 
 

 

 

 

 

 

          Patryk Szpak 
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Czynne wulkany na świecie 

 

Wulkany występują  w słabszych  miejscach skorupy ziemskiej. 

Przykładowym, czynnym wulkanem jest Wezuwiusz - wulkan  położony na terenie.  

Włoch na półwyspie apenińskim.  

 
Etna jest nadal czynnym wulkanem  we Włoszech na wschodnim wybrzeżu Sycylii. 

jest  to obecnie  najwyższy i największy w Europie. 

 

 
Stromboli - wybuchy tego wulkanu  wyrzucają w powietrze popioły. W 2003 roku 

aktywność tego wulkanu spowodowała lokalne tsunami. 

 

 

Zbigniew Rożek 
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Kolekcja samochodów Roberta Lewandowskiego 

Robert Lewandowski posiada bardzo bogatą kolekcje samochodów. 

Najbardziej podobają mi się 3 samochody z tej kolekcji. Jest to Lamborghini 

Galardo i Ferrari F12 Berlinetta oraz Bentley Continental GT 

Galardo jest to samochód sportowy, produkowany we Włoszech przez firmę 

Lamborghini od 2003 do 25 listopada 2013 roku. Auto ma moc 560 km  

i przyśpiesza do setki w 3,7 sekundy. Prędkość maksymalna to 315 km/h.  

 

Ferrari to samochód z silnikiem umieszczonym z przodu, rozpędza się do 350 

km/h a do setki przyśpiesza w 3,1 sekundy. Posiada 740 KM mocy.  

 

Bentley Continental GT – Samochód w którym napęd przenoszony jest dalej 

przez 8-biegową skrzynię automatyczną na wszystkie koła. Wariant Coupe 

przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 4,3 s osiągając prędkość maksymalną 

309 km/h.  

 

                          Tomasz Głuchaczka  
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Samochód Warszawa 

Warszawa, tak nazywał się model samochodu produkowany w latach 1951–

1973 przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie. Samochód ten 

rozpędzał się do prędkości 130 km/h, spalał 15 litrów na 100 kilometrów. Bardzo 

podoba mi się wygląd tego samochodu, szkoda że nie jest produkowany do dzisiaj. 

Mój wujek miał dawno temu Warszawę, którą jeździł przez wiele lat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Zięba 
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Zamek Tenczyński   

 
 

W Małopolsce we wsi Rudno mieszczą się ruiny zamku Tenczyn, który 

powstał w średniowieczu. W XVI zamek został przekształcony we wspaniałą 

rezydencję przypominającą zamek na Wawelu w Krakowie. Od tego czasu zamek 

w Tenczynie został nazwany „Małym Wawelem”. W 1656 roku zamek został 

spalony  przez Szwedów, po latach próbowała go odbudować rodzina 

Lubomirskich. Zamek w końcu nie został odbudowany i do dziś popada w ruinę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Figura 
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Najlepszy serial z lat 80-tych 

Druzna A – Serial sensacyjno – komediowy kręcony w latach 1980. Serial 

opowiadał o przygodach drużyny, która rozwiązuje sprawy kryminalne swoich 

klientów w Stanach Zjednoczonych. Przywódca grupy był „Pułkownik John 

"Hannibal" Smith. Moim ulubionym aktorem w tym serialu był Dwight Schultz, 

który wcielił się w postać Murdocka. Kapitan Murdock uwielbiał się popisywać i 

zawsze miał dobre poczucie humoru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Radwański 
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Samoloty pasażerskie i transportowe 

Samolot pasażerski to samolot o przeznaczeniu cywilnym, którego 

właścicielem są linie lotnicze. Na pokładzie takiego samolotu mieści się kilkaset 

miejsc dla pasażerów. Największym samolotem pasażerskim jest AirBus A380. 

Inną odmianą samolotów są samoloty transportowe, którymi przewozi się 

samochody, czołgi, żywność, różne cenne ładunki, sprzęt o przeznaczeniu 

wojskowym. Wojsko posiada obecnie własną flotę samolotów transportowych. Do 

największych transportowców zaliczamy An-225 Mrija, An-124 Rusłan, An-22. 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Paluch 
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Czeska Republika 

Jest to państwo śródlądowe w Europie środkowej graniczy  

z Polską. W Czechach walutą jest Korona Czeska. Czechy słyną  

z produkcji samochodów marki Skoda i w dobrego piwa. Większość terenu 

pokrywają pasma górskie. Stolicą  Czech jest Praga. Język czeski jest podobny 

do polskiego.  

 

 

 

   
 

                           Adam Paluch 
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Floryda 

 Floryda to stan w południowo-wschodniej części Stanów 

Zjednoczonych, otoczony wodami Zatoki Meksykańskiej i Oceanu 

Atlantyckiego. Panuje tam bardzo ciepły klimat, dlatego często na 

Florydę  wybierają się turyści z całego świata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Zięba 
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REDAKCJA GŁOSU TRÓJKI : 

REDAKTORZY : 

NIEDŹWIECKA LIDIA 

ZIEMBKA PIOTR 

PALUCH ADAM 

ARTUR DANIELCZOK 

ZIĘBA DANIEL 

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 – 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 

 

 

 

 

 


