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Święto Wszystkich Świętych 

                  Pierwszego  listopada obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. W tym 

dniu oddaje się cześć świętym w niebie – zarówno tym znanym jak i nieznanym. 

Pierwotnie święto Wszystkich Świętych, które wywodzi się z kultu oddawanego tym, 

którzy swoje życie oddali za wiarę w Chrystusa, przypadało 13 maja. W VIII wieku 

papież Grzegorz III przeniósł je na 1 listopada, a sto lat później papież Grzegorz IV 

wydał rozporządzenie, aby dzień ten upamiętniał nie tylko męczenników, ale również 

wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Dzień Zaduszny, który obchodziliśmy 2 

listopada, jest wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. W 998 r. święty Odylon z 

Cluny zapoczątkował w chrześcijaństwie obchody tego dnia   .                                                                      

W tych dniach wraz z mieszkańcami odwiedzamy groby naszych kolegów na pobliskim 

cmentarzu.  

 

  

                                                                                       

 

 



                                      Narodowe Święto Niepodległości 

 

       11 listopada wszyscy Polacy obchodzą bardzo ważne święto dla naszego kraju. Jest 

to data szczególna, gdyż upamiętnia rocznicę odzyskania przez Naród Polski 

niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach od dokonanych przez Austrię, Rosję i Prusy 

rozbiorów, staliśmy się na nowo wolnym państwem. Święto Niepodległości ustanowiono w 

1937 roku i do II wojny światowej obchodzone było tylko dwa razy, a przywrócone 

zostało dopiero w 1989 roku przez Sejm PRL-u pod trochę zmienioną nazwą: Narodowe 

Święto Niepodległości. 

My , jak co roku uczciliśmy to święto uroczystą akademią , w której przedstawiliśmy 

krótki rys historyczny tego wydarzenia . Akademię zakończyliśmy wspólnym śpiewem 

pieśni patriotycznych . 

 

              

 

                          

 



Ostatnie pożegnanie 

      20-tego listopada , po długiej chorobie odszedł od nas ś.p Grzegorz Mayer. Wszyscy 

zapamiętamy Grzesia zawsze pogodnego, uśmiechniętego, ze  swoim ulubionym, 

nieodłącznym pluszowym misiem .  Grzesiu bardzo lubił zwierzęta ,kolekcjonował kartki i 

książki ze zwierzętami , potrafił rozpoznać  najbardziej egzotyczne gatunki.  Grzesiu 

miał bardzo dobry słuch i pięknie śpiewał . Słowa jednej z jego ulubionych piosenek 

zacytuję jako motto pożegnalne. 

 Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam, 

 Izdebkę małą i więcej nic. 

Ale w wieczności, w mej ojczyźnie niebieskiej          

Będę miał pałac, co złotem lśni. 

Tak, ja mam pałac, tam ponad górami, 

W tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa, 

Gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą, 

Tam mi mój Zbawca koronę da. 

 

 

   

 

 

 Jędrzeja czarodzieja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 



U Jędrzeja czarodzieja 

      Jako, że  zaplanowane wcześniej Andrzejki „ wypadły” w czasie żałoby po zmarłym 

koledze, nasze spotkanie obyło się bez tańców. Były tradycyjne wróżby jak lanie wosku , 

„marsz bucików”, wróżenie z liczb, kwiatów i gwiazd. Był również pyszny poczęstunek- 

zamówiona pizza, napoje , słodycze. 

Galeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Stolik z ‘’wróżbami’’ 

Wróżenie z kwiatów                                                                                      

Wróżenie z gwiazd                                                                              

Wróżenie z  liczb 

                                      Woskowe twory 

                 



 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                             

 

 

                     

 



 

 

         

 

 

 



                                            Rozrywka   „andrzejkowa” 

 

Do wróżki przyszedł śpiewak operowy. Ta spojrzała w kryształową kulę i mówi : 

- Mam do pana dobrą i złą wiadomość. Którą chce pan pierwszą? 

- Tę dobrą 

- Po śmierci będzie pan śpiewał w chórach anielskich 

- To wspaniale! A ta zła? 

- Pierwsza próba jutro o 10:00 

Samotny, zdesperowany samiec żaby dzwoni do wróżki i pyta jak będzie wyglądać 

jego przyszłość: 

- Spotka pan młodą, atrakcyjną dziewczynę, która będzie chciała wszystko o panu 

wiedzieć 

- To wspaniale. A gdzie ją spotkam, na zabawie? 

- Nie, na lekcjach z biologii                                                                                                                      

Przyszedł Hitler do wróżki i pyta: 

- Jak długo będę żył? 

- Ein moment - odpowiada wróżka 

Wróżka mówi do klientki: 

- Mąż panią zdradza 

- Chyba musiała pani odwrotnie rozłożyć karty 

Przychodzi zdołowana wróżka do psychologa i mówi: 

- Panie doktorze, nie widzę dla siebie przyszłości 

 

                    

 



                                  Zamyślenia… 

Anioł Śmierci 

     Pewnego dnia Anioł Śmierci zapukał do drzwi domu pewnego człowieka. 

     - Wejdź i rozgość się - powiedział mężczyzna. - Czekałem na ciebie. 

     - Nie przybyłem tu na pogawędki - powiedział Anioł - ale żeby zabrać twoje życie. 

     - A cóż innego mógłbyś mi zabrać? 

     - Nie wiem. Ale wszyscy, kiedy przychodzę, chcieliby, żebym wziął cokolwiek, byle nie 

ich życie. Gdybyś wiedział, jakie mi czyniono propozycje! 

     - Ale ja niczego dać ci nie mogę. Radości, jakie mi ofiarowano, przeżyłem. 

Zmartwienia rzuciłem na wiatr. Problemy, wątpliwości, niepokoje spaliłem za sobą, by móc 

się ogrzać przy ogniu nadziei. Dóbr doczesnych wyrzekłem się. Uśmiech podarowałem 

tym, co mnie o niego prosili; serce - tym, których kochałem i którzy mnie kochali. Swoją 

duszę powierzyłem Bogu. 

     Zabierz więc moje życie, bo nie mam nic innego do ofiarowania. 

     Wtedy Anioł Śmierci uniósł tego człowieka w ramionach i stwierdził, że jest lekki jak 

piórko, a Pan otworzył na oścież bramy Raju, bo przez nie miał wejść święty...  

 

Pier D'Aubrigy  

                                       



 

 

Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce                                

dokąd mógłby pójść” 

                                                                              F.M. Dostojewski 

 
„ 



Pierwsze urodziny  pracowni komputerowej 

 

      Trudno uwierzyć  ale właśnie mija rok od rozpoczęcia działalności  pracowni 

komputerowej. Przypominam sobie  ówczesne powątpiewania ,czy ta pracownia spełni 

swoje zadania, czy mieszkańcy zainteresują się ofertą pracowni. Tymczasem , ku 

zaskoczeniu wielu, pracownia ta cieszy się ogromnym powodzeniem. To wielka zasługa 

pana Piotra  - instruktora , który  zaproponował mieszkańcom  bardzo bogatą 

zindywidualizowaną  ofertę pracy z komputerem ale nie tylko to, swoją osobą  stworzył 

tu dobry klimat do wysiłku intelektualnego ale również relaksu.                        

Gratulujemy Życzymy powodzenia w dalszej pracy! 

 

 

                                            

 



Listopad w kalendarzu 

Listopad to miesiąc zadumy i wspomnień zmarłych. Każdy z nas odwiedza w tym 

czasie groby bliskich, zapala świeczki, kupuje chryzantemy. Miesiąc ten jest 

wyjątkowy i różni się od innych tym że jest napełniony Modlitwą, wspominaniem 

zmarłych że na zawsze pozostaną w naszej pamięci. W ciągu roku nie zawsze 

możemy odwiedzać cmentarze ale w ten jedyny dzień zawsze znajdziemy na to 

czas bez względu na inne okoliczności. 

 

 

          Adam Paluch 

 

Listopad – pozostałe święta 

1 listopada  (niedziela) Wszystkich Świętych 

2 listopada  (poniedziałek) Dzień zaduszny 

3 listopada  (wtorek) Święto Myśliwych (Dzień Św. Huberta) 

6 listopada  (piątek) Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi 

Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych 

9 listopada  (poniedziałek) Światowy Dzień Jakości, Międzynarodowy Dzień 

Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem 

 10 listopada  (wtorek) Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 



11 listopada  (Środa) Narodowe święto Niepodległości  

14 listopada  (sobota) Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę 

15 listopada  (niedziela)  Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 

Drogowych 

16 listopada  (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

17 listopada  (wtorek) Międzynarodowy Dzień Studenta, Ogólnopolski Dzień bez 

Długów 

19 listopada  (czwartek) Światowy Dzień Przewlekłej Choroby Płuc, Światowy 

Dzień Rzucania Palenia 

20 listopada  (piątek) Dzień Uprzemysłowienia Afryki 

21 listopada  (sobota) Dzień Pracownika Socjalnego, Dzień Życzliwości, Światowy 

Dzień Telewizji 

22 listopada  (niedziela) 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

23 listopada  (poniedziałek) 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

24 listopada  (wtorek) 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

25 listopada  (Środa) Światowy Dzień Pluszowego Misia, Światowy Dzień bez 

Futra, 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 

Krzyża, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, Dzień 

Kolejarza 

26 listopada  (czwartek) 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

29 listopada  (niedziela) Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem 

Palestyńskim, Andrzejki (w nocy z 29 na 30), Dzień podchorążego. 

          Adam Paluch 

 



Orszak Wszystkich Świętych 

W dniu 31.10.2015 r., w Libiążu odbył się Orszak Wszystkich Świętych pod 

hasłem „Holly wins” 

Święty zwycięża", zorganizowany przez parafię Przemienienia Pańskiego i św. 

Barbary w Libiążu. 

W pochodzie brali udział mieszkańcy Hostelu I. Pochód otwierała kawalkada 

motocyklistów z całej okolicy, za nimi maszerowała orkiestra dęta. Kilkaset osób 

śpiewało piosenki i wznosiło okrzyki na cześć świętych. Wszyscy przeszli do 

kościoła św. Barbary, na dalszą część uroczystości. Inicjatywa marszu jest 

odpowiedzią na importowane z zachodu obchody Halloween. Podobne orszaki 

świętych stają się popularne także w innych miastach, m.in. w Chrzanowie. 

                                                                      

  

http://dpsbobrek.pl/index.php/duszpasterstwo/133-orszak-wszystkich-%C5%9Bwi%C4%99tych


                                                                                                                                                                                        

       

 

 

 

     



Wernisaż pt. „Tyle spojrzeń” M O K S i R Chełmek 

W piątkowy wieczór 6 listopada 2015 r., uczestniczyliśmy w 

przedsięwzięciu artystycznym pt. „Tyle spojrzeń”, w  M O K S i R Chełmek, 

którego celem jest promowanie sztuki art brut. Termin „art. brut” wywodzi się z 

języka francuskiego i tłumaczony jest jako „sztuka surowa”- samorodna, nie 

poddana jakiejkolwiek presji, tworzona przez artystów, którzy nie mają 

profesjonalnego przygotowania plastycznego. Na wystawie prace zaprezentowali 

mieszkańcy naszego domu: A. Cichy, S. Ferszt, J. Dąbrowski, R. Sierek, K. Kałwa, 

G. Drewniak i L. Buda. Podczas wernisażu odbył się wykład dr Anny Matyji na 

temat roli sztuki w terapii. 

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/134-wernisa%C5%BC-pt-%E2%80%9Etyle-spojrze%C5%84%E2%80%9D-m-o-k-s-i-r-che%C5%82mek


               

 

                                                            

 



„Andrzejkowe Ostatki” 

Andrzejki 

To wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię świętego 

Andrzeja. Data Andrzejek wypada zazwyczaj początku Adwentu, a więc na 

początku nowego Roku Liturgicznego, którego początek przypada w pierwszą 

niedzielę między 27 listopada, a 3 grudnia.  

Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy przed rozpoczynającym się okresem 

Adwentu, w którym powstrzymywano się tradycyjnie od zabaw, podobnie jak w 

okresie Wielkiego Postu. Obecnie okres Adwentu w Kościele Katolickim nie jest 

okresem postu, a jedynie czasem refleksji, czasem oczekiwania na przyjście 

Zbawiciela. Tak więc, wierni mogą w Adwencie (i w Andrzejki) organizować oraz 

uczestniczyć w zabawach (post obowiązuje jedynie w piątki).  

Wróżby Andrzejkowe 

Tradycyjnie w Andrzejki wykonywane są różnego rodzaju wróżby, najczęściej 

dotyczące tematyki związków damsko-męskich. Niegdyś przykładano do nich dużą 

wagę i wykonywano je w odosobnieniu. Współcześnie wróżby andrzejkowe mają 

jedynie charakter zabawy.  

I tak, wśród andrzejkowych wróżb wyliczyć można:  

 wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz — na podstawie kształtu 

zastygłego wosku lub rzucanego przez niego cienia wróżono o przyszłym 

ukochanym, jego cechach wyglądu, zawodu itp. 

 ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od ściany do progu 

drzwi — ta, której but jako pierwszy dotarł do progu jako pierwsza miała 

wyjść za mąż. 

 rzucanie psu kości lub kulek ciasta oznaczających wybranych chłopców — 

jeżeli pies jako pierwszy zjadł kość od danej dziewczyny, to ona jako 

pierwsza miała wyjść za mąż. 

 wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt na jednej 

kartce, a imiona chłopców na drugiej, po czym kartki są odwracane i 

przekłuwane od góry — imię, które zostanie przekłute oznacza imię 

przyszłej wybranki / wybranka. 

 losowanie przedmiotów o przypisanym umownym znaczeniu — listek, to 

staropanieństwo, obrączka lub wstążka, to rychły ślub, różaniec, to 

powołanie do zakonu. 

 



Mieszkańcy corocznie obchodzą „Andrzejki” które są głęboko 

zakorzenione w Tradycji Naszego Domu. 
 

 

         

  

       

 

 

 



 

 

    

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

            

 

 



Ciekawe miejsca na świecie – Wiedeń. 

Wiedeń - to największe miasto i stolica Austrii, bardzo chętnie 

odwiedzane przez licznych turystów, którzy skuszeni są przede wszystkim 

bogactwem zabytków, związaną z najstarszą częścią miasta – wpisaną na listę 

UNESCO. Austriacy  (Wiedeńczycy w szczególności) kochają muzykę i taniec. 

Walc od dawna robi tu wielką furorę, podobnie zresztą jak znany na całym 

świecie kompozytor – Johann Strauss. Wiedeń to miasto licznych wydarzeń 

kulturalnych: koncertów, wystaw, festiwali ale też słynnych bali karnawałowych. 

Stolicę Austrii warto odwiedzić w szczególności w okresie jesienno-zimowym. 

Począwszy od listopada, aż do Świąt Bożego Narodzenia wówczas wszystkie 

największe wiedeńskie place zamieniają się w przepiękne, nastrojowe jarmarki 

przedświąteczne (tzw. Wiener Adventzauber). To doskonała okazja, by poczuć 

magię świąt już w listopadzie. 

 

 

 

 



 

 

Jedną z kolejnych atrakcji, jakie możemy zwiedzać jest Wiedeński Prater - 

wspaniały europejski przykład tradycyjnego, klimatycznego wesołego miasteczka. 

Umiejscowiony w jednej z głównych dzielnic Wiednia - Leopoldstadt, został 

otwarty w 1766 roku. Wtedy to cesarz Józef II Habsburg podarował ten teren 

jako publiczne miejsce odpoczynku dla okolicznych mieszkańców. Choć potocznie 

używa się nazwy Prater, to prawdziwa nazwa tego wesołego miasteczka brzmi 

Wurstelprater. Prater bowiem to park miejski, którego część tylko zajmują 

karuzele i inne atrakcje, w tym słynny Wiener Riesenrad - wiedeński diabelski 

młyn.  

                   

        Daniel Zięba 


