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„W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca” 
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           Odpoczynek w 

Karpaczu  

 W tym roku w okresie od 25.06 do 3.06.2015 r. mieszkańcy oddziału 

III odpoczywali w Karpaczu. To znany kurort w Sudetach Zachodnich , w dolinie 

rzeki Łomnicy. Miasteczko jest bardzo dobrze przygotowane na przyjęcie 

turystów . Jest tu wiele atrakcji. Po miasteczku jeździ specjalna ciuchcia ,która 

obwozi turystów , pokazując  miejsca warte obejrzenia .W centrum czekają na 

turystów liczne kafejki, restauracje ,cukiernie. Jest tu też muzeum klocków 

lego, baśniowa chata , muzeum sportu. My oczywiście korzystaliśmy z tych 

wszystkich dobrodziejstw, ciesząc się piękną pogodą i miłą atmosferą którą 

zapewnili nam właściciele pensjonatu w którym gościliśmy. 

 

Przejazd ciuchcią 

po Karpaczu 



str. 3 
 

 

 

 

 

 

Festyn w Karpaczu 

Pożegnalne ognisko  
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Powstanie Warszawskie 

Godzina „W” – 17.00, pierwszy dzień sierpnia, jak co roku wyją syreny. Mija 

kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Większość przechodniów  

i samochodów zatrzymuje się, oddając hołd poległym powstańcom i niezliczonej 

rzeszy pomordowanych cywilów. Powstanie warszawskie to symbol niezłomnego 

ducha walki, oporu, męstwa i poświęcenia. To także symbol naszych 

skomplikowanych dziejów i tragizmu historii. Co roku jesteśmy świadkami 

uroczystości w stolicy, a także coraz częściej w innych miastach.. Powstanie 

warszawskie na zawsze powinno być symbolem niezłomności narodu polskiego  

i smutną lekcją historii o tych tragicznych czasach.  
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Akademia patriotyczna 
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        Cud nad Wisłą   

 

          Bitwa Warszawska 1920r -jedna z 18. bitew, które zdecydowały o losach 

świata. Nazywana też "cudem nad Wisłą", ze względu na spektakularne 

zwycięstwo nad przeważającymi siłami sowietów. 15 sierpnia 1920 roku w Bitwie 

Warszawskiej Polacy pokonali Armią Czerwoną. Wygrana zapewniła naszemu 

krajowi niepodległość na blisko 20 lat i równocześnie uchroniła Europę Zachodnią 

przed rewolucją komunistyczną. 
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Rozrywka 
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Krzyżówka 

Wpisz poziomo nazwy zwierząt i pionowo odczytaj hasło 

 

Hasło……………………………………………………………………………………. 

 

Połącz linia danego człowieka  

z właściwym dla niego 

pojazdem 
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Zamyślenia… 

ŻOŁNIERZOM 690 ZGRUPOWANIA  
 

 

Gdy pierwszą swą otrzymasz broń,  

Choć dotąd jej nie miałeś w ręce,  

Niech męstwo twą owionie skroń  

I krótko pomódl się w podzięce...  

 

 

Niech cię prowadzi jedna myśl,  

Że cała Polska przez lat tyle  

Żyła, by ten przeżywać dzień,  

Czekała na tę jedną chwilę!  

 

 

I serca naszych matek, sióstr,  

Jak dzwonów tysiąc będą biły  

I niechaj bodźcem dla was będą  

I niechaj wam dodają sił!  

 

 

Niech celnym będzie pierwszy strzał,  

Niech nie zawiedzie strzał ostatni,  

Masz strzelać póki będziesz żył,  

Taki jest rozkaz wspólny, bratni.  

 

 

Niech ulicami płynie krew.  

Ta krew przeklęta naszych wrogów,  

Huk strzałów to odwetu śpiew!  

Bo zemsta jest rozkoszą bogów!  

 

 

To w waszą, chłopcy silną dłoń  

Honor i wolność się zamknęła!   

I będziem mówić - Wam to cześć,  

Że jeszcze Polska nie zginęła!                
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„Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek 

miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Odwiedziny gości z Holandii 

  

            Szanty to inaczej pieśni wykonywane podczas pracy na żaglowcach, w celu 

synchronizacji czynności wykonywanych przez grupy żeglarzy. Stosowane były przede 

wszystkim wtedy, gdy na dany znak prowadzącego pracę – trzeba było jednocześnie użyć 

dużej siły wielu osób. 

          W dniu 09.06.2015 r. mieliśmy zaszczyt gościć członków chóru męskiego 

„Shantykoor” z miasta Bussum w Holandii. Chór obecnie składa się z 60 muzyków i 

śpiewaków, kierowany jest przez Barta Houtmana i występuje na festiwalach, przyjęciach i 

zabawach okolicznościowych. 

           Było nam bardzo miło wsłuchiwać się w donośny głos chóru połączony ze znakomitą 

rytmiką. Na uroczystości nie zabrakło zespołu „ Bobrowiacy”, który wystąpił dla 

zaproszonych gości. Pod koniec uroczystości chór „Shantykoor” zaśpiewał w duecie  

z naszym zespołem wspólnie pieśń religijną „Czarna Madonna”. Widownia była zachwycona, 

artystów nagrodzono gromkimi brawami. 

 

  

 

 

 
 

 

W oczekiwaniu na gości Pan 

Dyrektor zachęcał 

mieszkańców do wspólnej 

zabawy. 

Wspólne śpiewanie z 

zespołem 
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Zabawy w Wesołym Miasteczku w Chorzowie 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy Naszego Domu 

otrzymali zaproszenie do 

Wesołego Miasteczka w 

Chorzowie. Wszyscy bawili się 

świetnie, na koniec szaleństw i 

zabaw czekał na wszystkich 

pyszny obiad. 
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Turnusy wypoczynkowe mieszkańców 
    

         Mieszkańcy Naszego Domu w okresie wakacyjnym wyjeżdżają na wczasy w różne 

rejony Polski.  

         W  tym roku zwiedziliśmy Karpacza, Rabkę, Busko Zdrój i Świeradów. Wyjazdy 

odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw mieszkańców. Zaspokajane wówczas zostają 

podstawowe potrzeby:  regeneracja sił w dobrych warunkach klimatycznych, przebywanie w 

ciszy, kontakt z zielenią i przyrodą, zmiana dotychczasowego otoczenia, ale co najważniejsze 

możliwość zwiedzania nowych miejsc. 

Galeria  

 
 

 

Mieszkańcy Hostelu II 

podczas wypoczynku w 

Busku Zdrój 
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Panowie z Hostelu  I 

wypoczywali w 

Świeradowie 



str. 17 
 

Wakacje aktywnie spędzaliśmy również na terenie Naszego Domu 

 

  

 

 

Opiekunowie Hostelu II 

urządzili mieszkańcom 

wakacyjne grillowanie. 
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Michał Krcil w Los Angeles 

 

Los Angeles jest drugim po Nowym Jorku najludniejszym miastem w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki.  

Miasto to zostało założone przez hiszpańskiego gubernatora Felipe de Neve’a. Los 

Angeles to dzisiaj światowe centrum biznesu, handlu międzynarodowego, rozrywki, kultury, 

mediów, mody, nauki, sportu, technologii i edukacji. W mieście tym mieści się główna 

siedziba amerykańskiego przemysłu filmowego - „Hollywood”.  

Słynnym miejscem jest Hollywood Walk of Fame – aleja sław przy Hollywood 

Boulevard, na której od 1960 roku wstawiane są płyty z gwiazdami, w których umieszczone 

są nazwiska najsłynniejszych postaci filmu (aktorów filmowych), muzyki, teatru, radia i 

telewizji. W pobliżu mieści się kino Dolby Theatre w którym odbywają się wielkie gale, 

uroczyste premiery i wręczanie Oscarów. W dniach od 24.07 do 02.08. 2015r. 

W Los Angeles odbyły się Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Wśród zawodników 

z Polski był też nasz „człowiek” Michał Krcil z klubu Spartakus – Bobrek, mieszkaniec 

Naszego Domu od kilkudziesięciu lat. Michał przed Igrzyskami trenował dwa razy dziennie. 

Efektem wylewanego potu są zdobyte medale – brązowy w singlu i srebrny w mikście. 

Pan Michał w drodze na podium stoczył pojedynki z zawodnikami z Nigerii, Dani, 

Irlandii, Hongkongu i Hiszpanii. W turnieju badmintona brało udział 145 zawodników z 48 

krajów.  

 

Serdecznie gratulujemy Panu Michałowi i jednocześnie dziękujemy wszystkim którzy 

przyczynili się do jego sukcesów, a szczególnie trenerowi Panu Krzysztofowi Adamskiemu. 

 

             

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Felipe_de_Neve&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Walk_of_Fame
https://pl.wikipedia.org/wiki/1960
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Akademii_Filmowej
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Aleja sław przy Hollywood 

 

 

Siedziba amerykańskiego przemysłu filmowego „Hollywood”. 
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Remonty, remonty 
 Tym razem remontem objęty został hol w budynku głównym. Poniżej 

galeria z remontów i po remoncie. 

 

      

  

 

 

Hol w trakcie remontu 
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Hol po remoncie 
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WAŻNE NUMERY :  

 

DYREKTOR DPS – MARIUSZ SAJAK – 33/846 13 49 wew. 133 

Z-C DYREKTORA – DOROTA ŁABUDA – 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 

 

 


