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                                 Z kalendarza polskiego patrioty 

 

     1 września 1939 r. o świcie Niemcy napadły na Polskę. O godz. 4.45 pancernik "Schleswig-

Holstein" rozpoczął ostrzał Westerplatte. Strona niemiecka przystępując do wojny  

z Polską wystawiła 1 850 tys. żołnierzy, 11 tys. dział, 2800 czołgów i 2000 samolotów. Wojsko 

Polskie dysponowało dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy (950 tys.), ponad dwukrotnie mniejszą 

liczbą dział (4,8 tys.), czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów (700) i pięciokrotnie mniejszą liczbą 

samolotów (400). Przewaga niemiecka na głównych kierunkach uderzeń była jeszcze większa. 

 

„Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś 

oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na Zachodzie, 

zniszczenie Polski musi być pierwszym naszym zadaniem. Decyzja musi być natychmiastowa ze 

względu na porę roku. Podam dla celów propagandowych jakąś przyczynę wybuchu wojny. Mniejsza  

z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy 

też nie. W sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz 

zwycięstwo. Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni - słowa te wypowiedział Adolf Hitler na naradzie 

dowódców w przededniu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow” 

                                                                                  

 

 

     

http://wiadomosci.wp.pl/query,adolf%20hitler,szukaj.html
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     17 września 1939 roku odwieczny wróg napadł na Polskę. Agresja Rosji zwanej wówczas 

Związkiem Sowieckim była skoordynowana z agresją Niemiec zwanych wtedy III Rzeszą, które 

napadły na nas 1 września. Agresja była konsekwencją zawartego w Moskwie traktatu niemiecko-

sowieckiego z 23 sierpnia 1939 roku. Już od 1 września trwała współpraca Niemców i Rosjan 

przeciwko Polsce: sowieckie stacje radiolokacyjne naprowadzały naloty bombowców Luftwaffe na 

jednostki Wojska Polskiego na wschód od Wisły. 

Napad rosyjski był zdradziecki, wiarołomny, bez wypowiedzenia wojny, był dla Polski zabójczym 

ciosem w plecy. Dlatego jest historycznym fałszerstwem używanie takich eufemizmów jak: 

“Armia Radziecka przekroczyła granicę polską” albo “Armia Radziecka wkroczyła”, albo “Armia 

Radziecka dokonała inwazji”. Nie – nie mówimy przecież, że Wehrmacht wkroczył do Polski, tylko 

że to Niemcy na Polskę napadły. Tak samo należy określać atak z 17 września: Rosja napadła na 

Polskę! I nie “radziecka” tylko “sowiecka”, bo taka była nazwa tego zbrodniczego, totalitarnego  

i ludobójczego państwa. Dyktator tego imperium zła Stalin planował likwidację państwa polskiego 

wspólnie z Leninem jeszcze w listopadzie 1918 roku! Autorem planu agresji z 17 września był 

marszałek Borys Szaposznikow – szef sowieckiego sztabu generalnego, całością sił dowodził 

marszałek Woroszyłow, a na Polskę ruszyli najwybitniejsi sowieccy generałowie: Timoszenko, 

Czujkow, Batow. W pierwszym rzucie strategicznym uderzyło na Polskę ponad pół miliona 

żołnierzy. 

    27 września - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego 

Polskie Państwo Podziemne zostało powołane do życia jeszcze przed kapitulacją Warszawy, 27 

września 1939 roku, z chwilą założenia Służby Zwycięstwu Polski. Podległe legalnej władzy polskiej 

– Rządowi RP na Uchodźstwie – Polskie Państwo Podziemne wypełniało w ogromnym stopniu 

wszystkie zadania, które powinno spełniać państwo. Oprócz walki z okupantem, opieki nad 

obywatelami oraz dbałości o edukację i kulturę, Polskie Państwo Podziemne prowadziło szeroko 

zakrojone prace programowo-polityczne. Najważniejszym celem pozostawało zwycięstwo  

i odzyskanie niepodległości, nie mniej ważne były też jednak prace nad kształtem Polski, która 

miała się wyłonić po wojnie. 

Z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystosował 

okolicznościowy list. 

„Tajne państwo i podziemne wojsko, stworzone pomimo okupacji naszego kraju przez dwa 

totalitarne imperia, były fenomenem o skali nieznanej w dziejach Europy”  

  

„Najszerzej znaną emanację Polski Podziemnej stanowiła Armia Krajowa, ale równie istotną rolę 

odgrywało tajne nauczanie na wszystkich szczeblach szkolnictwa, konspiracyjne sądownictwo, 

administracja, prasa, opieka społeczna” – podkreślił Andrzej Duda. „Składając dzisiaj hołd ich 

męstwu i ofiarności, życzę wszystkim nam, Polakom, i naszej Ojczyźnie, aby etos i wartości Polski 

Walczącej zawsze trwały w naszych umysłach i sercach” –   napisał Andrzej Duda. 

  

Nasi mieszkańcy przypomnieli sobie o tych wydarzeniach na „wieczorze patriotycznym’’, na 

którym przedstawiliśmy okolicznościowy program słowno-muzyczny. 
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Wycieczki  

        Mieszkańcy Trójki brali udział w wyciecze do krakowskiego Muzeum Lotnictwa oraz  

w wycieczce do Wadowic  i Inwałdu. Szerzej o tym w części z życia Naszego Domu. 
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          Wadowice 

Dom JPII Park w Inwałdzie 

Muzeum Lotnictwa  
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WYCIECZKA – PIELGRZYMKA ŚLADAMI  ŚW.JANA 

PAWŁA II 

W dniu 25 września  odwiedziliśmy Wadowice -miejsce urodzenia naszego Wielkiego 

Rodaka- Św. Jana Pawła II.  

Po szczęśliwym przybyciu na miejsce, zaczęliśmy od zwiedzania Muzeum  poświęconego 

Wielkiemu Polakowi. Muzeum mieści się w budynku, w którym  mieszkała rodzina Wojtyłów. Karol 

Wojtyła spędził w tym  miejscu dzieciństwo i młodość, jak sam wspominał..” tu się wszystko 

zaczęło..”.  

Siostra przewodnik na nowo przybliżyła nam bardzo bogate, a zarazem trudne życie Naszego 

Rodaka. Na dzień dzisiejszy Muzeum zostało zmodernizowane na potrzeby licznie odwiedzających  

pielgrzymów z całego świata. Znajduje się w nim na piętrze kamienicy trzypokojowe mieszkanie, 

które zachowało walory domu rodzinnego, a  pamiątki, które się zachowały stanowią ekspozycję.  

W  Muzeum zobrazowano różne aspekty, właściwe dla kolejnych okresów życia Jana Pawła II. 

Nowoczesna ekspozycja  została rozciągnięta na inne kondygnacje budynku, gdzie liczne 

multimedia, animacje i zaskakująco autentyczne elementy prezentacji oddają żywy charakter 

spotkań Jana Pawła II z drugim człowiekiem. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem. 

Po wrażeniach  w Muzeum przeszliśmy do Bazyliki Mniejszej pw. NMP, gdzie został ochrzczony 

Jan Paweł II, by uczestniczyć  w Mszy Św. Dziękując Bogu za Dar Świętości oraz prosząc za 

Jego wstawiennictwem o Łaski potrzebne dla nas i bliskich.  

Po uczcie Duchowej przyszła pora dla posilenia ciała - obiad oraz kremówka, bo jak wyjechać  

z Wadowic nie skosztować  słynnej „kremówki papieskiej”. 

Ostatnim przystankiem był Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie, mimo że najlepszy efekt jest 

widoczny w sezonie, kiedy wszystko kwitnie ( na pewno wrócimy )…to i tak było Pięknie. 

Po tym wszyscy szczęśliwie z nowym bagażem doświadczeń, wrażeń i radością Serca  wróciliśmy 

do Domu, dziękując Dobremu Bogu za Piękna pogodę….bo było słońce 
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Przy symbolice Pielgrzymowania; ziemia z Wadowic, na której są ziemie z Krajów,  

gdzie był Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

Przed Muzeum 

 

 

 

 

 

 

 

Przy Chrzcielnicy w Bazylice Mniejszej w Wadowicach 
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OGRÓD  JANA PAWŁA II,  na tle Warowni w Inwałdzie i czas wracać 
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Grzybobranie 

     Nasz kierownik, pośród niezliczonych talentów jest również „zapalonym” grzybiarzem. Pod 

jego bacznym okiem podczas spacerów nasi mieszkańcy próbują zarazić się tą pasją ,jak na razie  

z marnym skutkiem ,bo jak do tej pory żadnego grzyba nie wypatrzyli, w przeciwieństwie do  

p. kierownika, który z każdego spaceru przyniesie jakieś grzybowe trofeum. 

  

                              

                                         Dzień chłopaka 
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Rozrywka o chłopakach 

 

 

*** 

Jeśli facet mówi, że coś naprawi, to znaczy, że to zrobi i nie trzeba mu o tym ciągle co 

pół roku przypominać. 

*** 

Po randce: 

- Czy odprowadzisz mnie do domu, Romanie? 

- Tak, wzrokiem... 

*** 

Na dachu budynku stoi facet i depcze po palcach trzymającej się rynny, zwisającej 

teściowej.  

Przechodzień krzyczy:  

- Człowieka pan zabijesz!  

Tamten odpowiada:  

- To się pan odsuń! 

*** 

Dlaczego faceci lubią łowić ryby? 

- Bo mogą się zdrzemnąć 3 godziny i nazwać to sportem. 

*** 

Faceci przy pracach domowych są jak ananas: a na nas nie liczcie. 

                

http://kawaly.tja.pl/dowcip,na-dachu-budynku-stoi-facet
http://kawaly.tja.pl/dowcip,na-dachu-budynku-stoi-facet
http://kawaly.tja.pl/dowcip,na-dachu-budynku-stoi-facet
http://kawaly.tja.pl/dowcip,na-dachu-budynku-stoi-facet
http://kawaly.tja.pl/dowcip,na-dachu-budynku-stoi-facet
http://kawaly.tja.pl/dowcip,na-dachu-budynku-stoi-facet
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://www.xdpedia.com/obrazki/mistrz_w_pchnieciu_kula_do_trenera_3168.jpg&imgrefurl=https://www.xdpedia.com/memy/44339/te%C5%9Bciowa-besty-dowcipy-kawa%C5%82&docid=LUSRE75Dc6JwtM&tbnid=QqA-KXALIhsvmM:&vet=10ahUKEwiX-PTQzsfWAhWiKJoKHWAvBuwQMwhXKCcwJw..i&w=600&h=332&itg=1&bih=784&biw=1600&q=dowcipy och%C5%82opakach&ved=0ahUKEwiX-PTQzsfWAhWiKJoKHWAvBuwQMwhXKCcwJw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPsOTIuMfWAhWMIpoKHb3IAqsQjRwIBw&url=http://horoska22.blogspot.com/2014/06/jesienne-dodatki.html&psig=AFQjCNFOVCiID-6_co4ck9CZU5TnYslCnA&ust=1506672946759147
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 Jesienna krzyżówka 

 

1. Zbierasz je jesienią w lesie  

2. Świeci na niebie w ciągu dnia  

3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo 

książek  

4. Roznosi listy  

5. Uczy w szkole  

6. Sklep z lekami  

7. Jedynka i dwa zera  

8. Po niej piszesz kredą  

9. Nasza Ojczyzna  

10. Do gry w nogę lub siatkówkę  

11. Cebula , pomidor , ogórek  

12. Figura - ma trzy boki  

13. Miesiąc w którym jest początek 

jesieni  

14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości  

15. Opadają jesienią z drzew  

16. Nasz kontynent  

17. Zwierzę z trąbą  
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Zamyślenia… 

Rachunek  

Któregoś wieczoru, gdy mama przygotowywała kolację,  syn stanął w kuchni, trzymając  

w ręku kartkę. Z oficjalną miną, dziecko podało kartkę matce, która wytarła sobie ręce  

w fartuch i przeczytała, co było napisane: 

- za wyrwanie chwastów na ścieżce: 5 złotych; 

- za uporządkowanie mojego pokoju: 10 złotych; 

- za kupienie mleka: 1 złoty; 

- za pilnowanie siostrzyczki (3 popołudnia): 15 złotych; 

- za otrzymanie dwukrotnie najlepszego stopnia: 10 złotych; 

- za wyrzucanie śmieci co wieczór: 7 złotych. 

Razem: 48 złotych.   

Mama spojrzała czule w oczy syna. Jej umysł pełen był wspomnień. 

Wzięła długopis i na drugiej stronie kartki napisała: 

- Za noszenie ciebie w łonie przez 9 miesięcy: 0 złotych; 

- Za wszystkie noce spędzone przy twoim łóżku, gdy byłeś chory 0 złotych; 

- Za te wszystkie chwile pocieszania ciebie, gdy byłeś smutny 0 złotych; 

- Za wszystkie osuszone twoje łzy: 0 złotych; 

- Za to wszystko, czego ciebie nauczyłam dzień po dniu: 0 złotych; 

- Za wszystkie śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki i śniadania do szkoły: 0 złotych; 

- Za życie, które ci daję każdego dnia: 0 złotych. 

Razem: 0 złotych. 

Gdy skończyła, uśmiechając się matka podała kartkę synowi. Ten przeczytał to, co 

napisała i otarł sobie dwie duże łzy, które pojawiły się w jego oczach. Odwrócił kartkę  

i na swoim rachunku napisał:   

"Zapłacono" 

Potem chwycił mamę za szyję i obsypał ją pocałunkami. 

Gdy w osobistych i rodzinnych stosunkach zaczynają się pojawiać rachunki, 

wszystko się kończy. Miłość jest bezinteresowna albo nie istnieje. 
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 

 

 

 

 

 

 



str. 14 
 

 

Liść pożółkły spada z drzewa 

chłodny wietrzyk wieje 

chór ptaszęcy już nie śpiewa 

ścichły lasy, knieje. 

Słonko bladsze rankiem wstaje 

na niebieskie szlaki. 

Posmutniały nasze gaje - 

- odlatują ptaki. 

 

 
 

Zbigniew Rożek 
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Nadchodzi jesień 

Jesienią, wiele  ptaków przygotowuje  się do  odlotu  w cieplejsze  rejony  

świata, na niebie   można   zaobserwować, niebie  można  zaobserwować wędrówki  

ptaków. Drzewa zmieniają kolory, spadają z nich liście, pogoda bywa zmienna, na 

zewnątrz jest zimno. Zwierzęta gromadzą zapasy na zimę.  

 

 

 

 

 

Nycz Kamil  
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Święta przypadające w Październiku 2017 roku 

 

1 października    
Światowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy 

Dzień Ludzi Starszych, Międzynarodowy Dzień Lekarza,  

2 października   
Europejski Dzień Ptaków, Światowy Dzień Zwierząt 

Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 

4 października  Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt 

5 października    Światowy Dzień Nauczyciela 

6 października    Światowy Dzień Mieszkalnictwa 

9 października   Światowy Dzień Poczty 

10 października    Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 

12 października    Światowy Dzień Chorób Reumatycznych 

13 października    Dzień Ratownictwa Medycznego 

14 października    

Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk 

Żywiołowych, Światowy Dzień Normalizacji, Dzień 

Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) 

15 października    
Światowy Dzień Mycia Rąk, Międzynarodowy Dzień 

Kobiet Wiejskich 

16 października   Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża Jana Pawła II 

17 października    
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Dzień Walki 

z Rakiem  

18 października    

Światowy Dzień Monitorowania Wody, Światowy Dzień 

Menopauzy i Andropauzy, Dzień Łączności, Dzień Poczty 

Polskiej 

19 października    Dzień Ratownika 

20 października    Światowy Dzień Osteoporozy 

22 października    Światowy Dzień Osób Jąkających 

24 października    
Światowy Dzień Informacji Na Temat Rozwoju, Dzień 

Organizacji Narodów Zjednoczonych 

25 października    Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 

27 października    
Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, 

Światowy Dzień Modlitwy o Pokój 

29 października    
Zmiana czasu z letniego na zimowy, Światowy Dzień 

Chorych na Łuszczycę 

31 października    Światowy Dzień Oszczędności 
 

Zięba Daniel 

https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2017/
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XIV Dzień Sportu i Zabawy w Izdebniku 

 

W dniu 13 września 2017 roku w Izdebniku odbył się XIV Dzień Sportu  

i Zabawy im. Tadeusza Giżyckiego. DPS w Bobrku reprezentowało 6 mieszkańców: 

Paluch Adam, Szpak Patryk, Pilszak Tomasz, Mendyk Tadeusz, Cierpioł Witold 

oraz Nycz Kamil. Piękna słoneczna pogoda umożliwiła aktywne spędzenie czasu. 

Mieszkańcy Naszego Domu brali udział we wszystkich konkurencjach sportowych, 

plenerze malarskim oraz zabawie tanecznej. Gratulujemy i przypominamy, że 

ruch na świeżym powietrzu to świetna forma rehabilitacji! 
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VI Beskidzki Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych 

 

21 września 2017 roku w Strumieniu odbył się IV Beskidzki Turniej Bocce 

Olimpiad Specjalnych, nasz Dom reprezentowało 7 zawodników.  

 

Kowalki Władysław – gra pojedyncza 1 miejsce złoto ! 

Niemczyk Roman – gra pojedyncza 1 miejsce złoto ! 

Gawryś Krzysztof – gra pojedyncza 2 miejsce srebro 

Biela Paweł – gra pojedyncza 2 miejsce srebro 

Zięba Daniel – gra pojedyncza 3 miejsce brąz 

Ferszt Sebastian – gra pojedyncza 3 miejsce brąz 

Pilszak Tomasz – gra pojedyncza 2 miejsce srebro 

 

W grze deblowej Zięba Daniel oraz Tomasz Pilszak zdobyli brązowy medal  

(3 miejsce).  

Tak dobre wyniki osiągnięte przez Naszych mieszkańców są rezultatem 

intensywnych treningów i zaangażowania ze strony zawodników i trenera p. 

Krzysztofa Adamskiego. 

 

 



str. 19 
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Polonia Bytom 

Polonia Bytom – Polski klub piłkarski, występujący w rozgrywkach II ligi. 

Spotkania w roli gospodarza drużyna rozgrywa na Stadionie imienia Edwarda 

Szymkowiaka, położonym w pobliżu Śródmieścia. Klub został założony w 1920 roku 

i zamknięty dwa lata później, reaktywowany został w roku 1945. Największe 

sukcesy odnosił w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Trzy razy 

drużyna Polonii docierała do finału Pucharu Polski, jednak ani razu nie zdobyła 

tego trofeum. Od 2007 do 2011 roku klub ponownie występował w Ekstraklasie.  

 

 

 

 

 

 

 

Abraham Olczak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_im._Edwarda_Szymkowiaka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_im._Edwarda_Szymkowiaka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
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Muzeum Lotnictwa Polskiego 

12 września 2017 roku odbył się wyjazd do Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie. Mieszkańcy Naszego Domu byli zafascynowani historią rozwoju 

lotnictwa na świecie, jak i w Polsce. Obecnie muzeum prezentuje ponad 200 

eksponatów. Na terenie muzeum stacjonuje helikopter papieski, którym podczas 

swoich pielgrzymek do Polski latał papież Jan Paweł II – eksponat ten najbardziej 

podobał się naszym podopiecznym.  
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Wakacje w Poroninie 

 

W dniach od 11 do 14 września 2017 roku mieszkańcy Hostelu II 

odpoczywali w Poroninie. W zwiedzania pięknych i malowniczych okolic Poronina 

mieszkańcy Naszego Domu podziwiali m.in. Ogród papieski z pomnikiem na 

Krzeptówkach, Krupówki oraz skocznie narciarskie. 
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Fotogaleria z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski 

 
Pierwsza pielgrzymka, 2-10 czerwca 1979 r. 

 

 Druga pielgrzymka, 16.06.1983 - 22.06.1983 

   

III pielgrzymka, 8-14 czerwca 1987 

 

Papież Jan Paweł II odbył łącznie 9 pielgrzymek do Polski. Ojciec Święty 

był najwięcej pielgrzymującym Papieżem w historii. W czasie pontyfikatu odbył 

104 pielgrzymki międzynarodowe, odwiedzając 129 krajów na wszystkich 

kontynentach.  

 

               Stanisław Małek 
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16 rocznica zamachu na World Trade Center w USA 

11 września 2001  doszło do czterech ataków terrorystycznych, 

przeprowadzonych rano we wtorkowy poranek na terytorium Stanów 

Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Sprawcami 

byli przedstawiciele organizacji Al-Ka’ida, którzy po opanowaniu samolotów 

skierowali je na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz budynku 

Pentagonu. W zamachu zginęło 2996 osób. Zamachów dokonało 19 porywaczy, 

którzy kupili bilety na 4 loty krajowe amerykańskich linii lotniczych. Do dziś, cały 

świat z pamięta o wydarzeniach z 11 września, czcząc pamięć ofiar.   

 

 

 

 

 

 

Józef Cygan 
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Bangkok 

 
 Bangkok to jest największe miasto i stolica Tajlandii położone  

w południowej części kraju nad rzeką Menam. Bangkok jest z jednym  

z najszybciej rosnących i najbardziej dynamicznie rozwijających się pod 

względem ekonomicznym miast w Południowo-wschodniej Azji. Od zakończenia 

drugiej wojny światowej liczba jego mieszkańców wzrosła. Obecnie Bangkok 

zamieszkuje ok. 10mln mieszkańców i jest podzielony na 50 dzielnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

 

 

Adam Paluch 

 

Freddie Mercury 

Freddie Mercury  ur. 5 września 1946 w Stone Town, Zanzibar, zm. 24 

listopada 1991 w Londynie) – brytyjski muzyk, wokalista rockowy i autor tekstów, 

frontman brytyjskiej grupy Queen. Wielokrotnie wyróżniany tytułem jednego  

z najlepszych wokalistów w historii muzyki popularnej. Największe utwory, 

których był autorem: „Bohemian Rhapsody”, „We Are the Champions”, „Somebody 

to Love”, „Killer Queen” czy „Crazy Little Thing Called Love”. Do dzisiaj Freddie 

jest wspominany jako jeden z największych muzyków ery „rocka”. Obecnie  

miałby 71 lat, często zdarza się, że w radiu są grane jego największe przeboje  

w dniu urodzin czyli 5 września, przez to artysta pozostaje wiecznie żywy we 

wspomnieniach swoich fanów.  
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  Daniel Zięba 

Muzyka góralska 

Tradycyjna muzyka góralska tworzona jest przez rodowitych górali 

pochodzących z różnych miejscowości górskich. Górale ubrani są regionalne 

stroje, do tworzenia muzyki używają instrumentów muzycznych takich jak: 

skrzypce, akordeon, kontrabas. Muzyka wykonywana przez zespoły góralskie 

nadaje się bezpośrednio do tańca.  
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Tomasz Pilszak 

Zamek krzyżacki w Malborku 
 

Zamek krzyżacki w Malborku jest wyróżniany na tle zamków europejskich. Zamek 

był budowany przez 150 lat. W XIV i XV wieku Malbork był siedzibą wielkiego 

mistrza zakonu i stolicą państwa krzyżackiego. Zamek krzyżacki mógł pomieścić 

ponad 400 osób, dlatego podejmowano tam najważniejsze poselstwa i wyprawiano 

uczty.  

 

 
          Krzysztof Figura 
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Najlepsze seriale z lat 90 

Strażnik Teksasu 

Chuck Noris grał w tym serialu pozytywną rolę strażnika Walkera, na którego 

czekało wiele przygód i ciągła walka ze złem. Jego gra aktorska była na wysokim 

poziomie. Sceny były bardzo widowiskowe i zapierały dech w piersiach. Każdy 

odcinek miał dobrą i ciekawą fabułę. Miło się spędzało wieczory oglądając ten 

serial.  

 

MacGyver 

MacGyver jako główna postać serialu, który oglądałem kilkanaście lat temu. 

MacGyver był bardzo uzdolniony, potrafił rozbrajać bomby i budować różne 

ciekawe rzeczy. Serial oglądało się przyjemnie i z ciekawością.  

 
 

 

 

Stanisław Radwański 
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Gry komputerowe 

 
Gry komputerowe - rodzaj oprogramowania komputerowego 

przeznaczonego do celów rozrywkowych lub edukacyjnych, gry wymagają od 

gracza pewnych umiejętności zręcznościowych. Gry komputerowe mogą być 

uruchamiane na komputerach stacjonarnych, laptopach, konsolach do gry. Gry 

komputerowe stały się popularne już od dawna. Czasem grając w gry trzeba się 

nieźle namyśleć.  Gry posiadają różne poziomy trudności. Lubię grać w gry na 

komputerze albo na konsoli telewizyjnej. Moje ulubione tytuły to: Need For 

Speed, Fifa, Mario, Gwiezdne Wojny.  
 

                     

                    

   

Sebastian Ferszt 

Miłość od pierwszego wejrzenia - Opowiadanie 

Gdy mnie to spotkało miałem wtedy 15 lat byłem wtedy nastolatkiem  

i podobały mi się bardzo dziewczyny o włosach blond. Mam na imię Bartek  mam 

dużo przyjaciół. Pewnego dnia była ładna pogoda,  było ciepło. Zaprzyjaźniłem  się 

z pewną koleżanką  miała na imię Monika. Byliśmy w tym samym wieku. Zakochałem 

się w niej od pierwszego wejrzenia, byłem tak zakochany że nie widziałem co się 

ze mną dzieje  i jak się nazywam. Monika była bardzo ładna i miała ciekawe 

zainteresowania, lubiła dobrze gotować, jej pasją było śpiewanie. Kilka razy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_komputerowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer_osobisty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsola_gier_wideo
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występowała w konkursie „Mam Talent”. Zawsze zazdrościłem jej tak pięknego  

i wyraźnego głosu. Często przychodziłem na próby w których ona brała udział  

i słuchałem jej godzinami. Ułożyła dla mnie śliczną piosenkę, bardzo jestem jej za 

wszystko wdzięczny. Mam nadzieje że długo będę z nią razem. Nigdy jej nie 

zapomnę, za to że poświęca mi tyle czasu i jest dla mnie prawdziwym 

przyjacielem.  

 

Patryk Szpak 

Turniej gier Arcade 

27 września 2017 roku, podczas zajęć komputerowych odbył się turniej 

gier Arcade. W turnieju udział wzięli: Tomasz Głuchaczka, Marek 

Błaszczakiewicz, Daniel Zięba, Sebastian Ferszt, Abraham Olczak, Kamil Nycz. 

Turniej wywarł na uczestnikach niesamowite emocje.  

 

 
 

 

                                                                                                            Tomasz Głuchaczka 
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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 

 

 

 

 
 

 


