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                                 Maj to miesiąc wielu rocznic i świąt. Mieszkańcy domu 

pamiętają o nich biorąc udział w okolicznościowych audycjach ,oglądając w TV 

transmisje z państwowych uroczystości ,wykonując gazetki ścienne. 

 

     1 maja przypada Święto Pracy, obchodzone od ponad wieku w wielu krajach 

świata. Upamiętnia ono strajk robotników w Chicago z 1886 roku - protest został 

brutalnie stłumiony przez policję. Geneza święta jest przede wszystkim związana  

z walką o ośmiogodzinny dzień pracy. O godziwe warunki pracy i płacy walczyły na 

ulicach Chicago tysiące pracowników - wśród nich także emigranci z Polski. Protest 

został krwawo stłumiony przez policję; od kul zginęło wielu demonstrantów.  

Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku na kongresie w Paryżu II Międzynarodówka 

Socjalistyczna,  

Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obchodzone bardzo 

uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział 

często był obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. 

Tak uroczyste obchody praktycznie zanikły po upadku PRL.  Po 1989 roku 1 maja 

organizowane są nadal manifestacje partii lewicowych. W Kościele rzymskokatolickim 

dzień 1 maja od 1955 roku jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona 

ludzi pracujących. Józef jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, 

wielu diecezji, miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, 

sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników i wszystkich 

pracujących.  
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Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej 

obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest 

popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach 

narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są 

jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej. 

 

Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu 

stuleci i mają jako jedne z niewielu pochodzenie heraldyczne. 

 

Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych 

dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak 

najwięcej o nim mówić, przecież w każdym z nas bije biało-

czerwone serce. 

 

2/3 Maja 1921 r.  

II Rzeczpospolita odzyskała niepodległość, lecz wciąż walczyła o powrót do swych 

dawnych granic. Polacy nie mogli się pogodzić z utratą Śląska, Wielkopolski, 

Warmii i Mazur. W nocy z 2 na 3 maja wybuchło III powstanie śląskie. Było ono 

odpowiedzią na niekorzystny wynik plebiscytu i plany państw Ententy, które 

chciały przydzielić Polsce tylko niewielką część spornego obszaru. Powstańcy 

odnieśli znaczne sukcesy, opanowując tereny aż do Odry. 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja,  

w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po 

amerykańskiej na świecie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm 

Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. 

W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1792 wokół 

Warszawy skoncentrowano wiele jednostek wojskowych, których zabrakło  

w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792]. Po odzyskaniu niepodległości 

w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą 

Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono 

je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego 

czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania,  

a próby manifestowania były często tłumione przez milicję]. Święto to zostało 
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oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Święto 

Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 

28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu 

Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha 

Jaruzelskiego. 

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: 

obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - 

powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 

Maja. 

11 maja 1944 r. rozpoczęło się natarcie mające na celu przełamanie niemieckiej 

linii obronnej Gustawa we Włoszech. 18 maja 1944 r. II Korpus dowodzony przez 

gen. Władysława Andersa zdobył masyw Monte Cassino. 

2maja 1935 r. zmarł w Belwederze marszałek Józef Piłsudski ,żołnierz  

i patriota, który swoje życie poświęcił ojczyźnie. 
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Rozrywka  

Patriotyczna krzyżówka 

 

 

 

 



Zagadki  

*** 
Biel na niej jest i czerwień, 

powiewa, gdy wiatr się zerwie. 

Wciągnięta na masztu szczyt, 

wisi od świtu po świt.  

      *** 

Pytanie nietrudne, 

to każdy z was przyzna. 

Jak się nazywa 

nasza Ojczyzna? 

*** 

Białopióry ptak, 

Polski naszej znak 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie 
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Zamyślenia … 

RADOSNY DZIEŃ” Józef Relidzyński 

              Dniu radości, dniu wesela! 

Jak szeroki polski kraj, 

Niechaj okrzyk w niebo strzela 

Vivat! Vivat! Trzeci Maj! 

        Naród z królem, król z narodem 

        Odrodzenia ziścił sen … 

        w upojeniu cudnem, młodem 

       niech nam dzień rozbłyska ten 

Trzeci Maja! … Wielki Boże! 

dłonie bratnie złączmy wraz! 

Cóż się oprze, któż nas zmoże? 

Bóg nad nami! Polska w nas! 

         Zorza świta, dzień się rodzi – 

         Po wolności sięgnij raj! 

         W górę serca starzy, młodzi! 

         Vivat! Vivat! Trzeci Maj. 

(za „Rocznice” Warszawa, 1932r.) 

 

 



Majówka w Płazie 

 

8 maja 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Płazie odbyła się 

„Majówka”, w której udział wzięli mieszkańcy Naszego Domu. Oprócz zabawy 

tanecznej połączonej ze śpiewaniem piosenek organizatorzy przygotowali 

„kalambury” i gry zręcznościowe. W dobrych nastrojach opuściliśmy DPS w Płazie 

ciesząc się, że miło mogliśmy razem spędzić czas. Serdecznie dziękujemy za 

zaproszenie. 

 

 

 

 

 

 

 



Majówka w Bulowicach 

23 maja 2017 roku uczestniczyliśmy w pikniku integracyjnym ,,Majówka17”, 

zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach. W pięknym 

otoczeniu przyrody bawiliśmy się wspaniale i nie przeszkodziła nam nawet ulewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyjazd do Teatru Bagatela 

24 maja 2017 roku wyjechaliśmy do Teatru Bagatela w Krakowie na sztukę 

,,Najdroższy”. Zabawne perypetie aktorów przerywane były  nieustannie salwami 

śmiechu. Rudowłosa  Magdalena Walach zapadła  nam  głęboko w pamięci. 

 

 

 

 

 

 

 



Mecz piłkarski w DPS Bobrek 

19 maja 2017 roku korzystając  z pięknej słonecznej pogody, na terenie 

Naszego Domu został rozegrany mecz towarzyski w piłce nożnej. Mieszkańcy DPS 

Bobrek pokazali znakomite umiejętności piłkarskie, drużyny walczyły do samego 

końca. Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Adamskiemu oraz Piotrowi 

Miodońskiemu za organizację sportowej imprezy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Beskidzkie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 

30 maja 2017 roku na stadionie miejskim w Andrychowie odbyły się Beskidzkie 

Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Nasz dom reprezentowało  

w lekkiej atletyce 5 zawodników. 

Mendyk Tadeusz     Rzut Piłeczką     3 miejsce (Brąz) 

       Bieg 50 m                      4 miejsce 

Siekierski Alfred     Bieg 50 m     2 miejsce (srebro) 

       Bieg 100 m    3 miejsce (brąz) 

Zięba Daniel      Bieg 100 m         2 miejsce (srebro) 

                                                   Bieg 400 m            4 miejsce 

Figura Krzysztof    Skok w dal     1 miejsce (złoto) 

     Pchnięcie kulą    3 miejsce (brąz) 

Pilszak Tomasz    Skok w dal     1 miejsce (złoto) 

     Rzut piłeczką          4 miejsce 

     palantową 

Zdobycie tak wspaniałych lokat było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu  

i systematycznym treningom prowadzonym przez  p. Krzysztofa Adamskiego. 

Gratulujemy i zachęcamy do dalszych treningów ! 

 



Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie 

W dniu 31 maja 2017 roku mieszkańcy Naszego Domu z oddziału III udali się na 

wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Podczas zwiedzania ogrodu można było 

zobaczyć niezliczone gatunki zwierząt z różnych stron świata, co wywarło na naszych 

podopiecznych ogromne wrażenie. Nie zabrakło również czasu na robienie pamiątkowych 

zdjęć.   

 

 

 

 

 

 



Miesiąc Maj 

 

Maj jest piątym miesiącem w  roku , ma  31  dni  ten miesiąc  jest  

środkiem wiosny, kwitną wtedy kwiaty. Budzą  się do życia  owady. Maj  jest  

uznawany  przez  wielu   ludzi za  najpiękniejszy   miesiąc  w  roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworek Marcin 



Dzień Matki 

Początki święta sięgają starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczało 

się matki i boginie. W dzień matki obdaruje się je kwiatami. W Polsce święto to 

przypada na 26 maja, ma to na celu okazanie matkom szacunku, miłości  

i podziękowania za trud włożony w wychowanie. 

 

Abraham Olczak 

 

Gazetka okolicznościowa oddziału V, wykonana przez Janusza Słowika oraz Marka 

Błaszczakiewicza. 

 

 



Zimna Zośka 

 

Zimna Zośka - zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla środkowej 

Europy w połowie maja, wówczas zimne powietrz polarno-morskie trafia do 

Europy, w tym do Polski. Późne opady śniegu i silne przymrozki spowodowały 

rozległe spustoszenia nie tylko w sadach i uprawach polnych, ucierpiały także 

zwierzęta dzikie. Wszystko wskazuje na to, że niekorzystna sytuacja pogodowa 

również będzie miała wpływ na lęgi ptaków. W lesie widać także zmarznięte 

tegoroczne pędy drzew. Szczególnie duże przemrożenie pędów widać na jodłach. 

 

 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Abraham Olczak 

 



Podróże w kosmos 

Pierwsze podróże astronautów  w  kosmos  miały  miejsce  w latach  1960.  

Polegały  na  krótkich  wypadach,  trwających   zaledwie  kilka  godzin.   Jednak   

wtedy  Amerykanie  rzucili  wyzwanie   ZSRR - kto  pierwszy  wyśle człowieka na 

księżyc  przed  końcem  dekady, to zaczęto  udoskonalać  statki  kosmiczne na 

szeroką skalę, po to aby Astronauci mogli  przebywać w  nich dłuższy czas. W 

1968 roku Jurij Gagarin okazał się być pierwszym kosmonautom, który wylądował 

na księżycu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef  Cygan 



Kto wynalazł żarówkę ? 

Najpierw był ogień, potem lampa naftowa i wreszcie nastała elektryczność 

– w 1879 roku Thomas Edison wynalazł żarówkę, na początku jego żarówka 

świeciła tylko 8 minut. Thomas Edison wciąż testował i unowocześniał swój 

wynalazek i ciężka praca wynalazcy się opłaciła żarówka w ostatecznej wersji 

świeciła do 100 godzin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Cygan 

 



Marka samochodowa - Łada 

Łada – rosyjska marka samochodów osobowych założona w roku 

1966, istniejąca aż do dziś. W czasach ZSRR produkowano na skalę 

światową  takie modele samochodów jak: Łada 1200, 1300 i 1500 

samochody te miały opinię „niezniszczalnych”. Obecnie na drogach 

możemy zobaczyć dużo nowych samochodów tej marki.   

 

 

   

 

 

 

 

 

Adam Paluch 



Gdańsk 

Gdańsk to miasto portowe w Polsce nad Morzem Bałtyckim, stolica 

województwa pomorskiego. Miasto wraz z Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto. 

Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. W Gdańsku można zwiedzić wiele  

ciekawych miejsc. Ulica Długa – biegnie przez  środek miasta. Ulica ta należała 

kiedyś do najmożniejszych mieszkańców miasta, znajdują się tam piękne 

kamienice. Fontanna Neptuna która została uruchomiona w 1633 roku jest główną 

atrakcją Ulicy Długiej, w czasie II wojny światowej fontanna została zniszczona 

a potem odbudowana.  

 

   

 

 

            

 

 

Daniel Zięba  



Słowacja 

Słowacja jest to kraj śródlądowy. Graniczy z Polską, Czechami, Austrią, 

Węgrami i Ukrainą. Stolicą Słowacji jest Bratysława. Mieszkańcy Słowacji mówią 

językiem Słowackim. Kiedyś walutą Słowacji były korony Słowackie a teraz jest 

Euro. Słowacja jest członkiem ONZ, NATO i Unii Europejskiej. W Słowacji są 

góry, można tam jeździć na nartach. Atrakcją Słowacji są  źródła termalne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adam Paluch 
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