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Odwiedziny ukochanego Świętego 

 

         Wszystkie dzieci na całym świecie kochają tego świętego i z wielką tęsknotą 

czekają na dzień jego imienin ,bo wówczas dostają prezenty. I do nas zawitał        

„święty Mikołaj”, by obdarować mieszkańców prezentami .                                             

Oto fotorelacja 
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     Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy…….. 

           Wreszcie nadeszły! – Święta Bożego Narodzenia. 

Zasiadamy wszyscy do wigilijnego stołu. Jest Opłatek, życzenia, prezenty, wspólne 

kolędowanie. Tradycyjne, wigilijne potrawy. Wszyscy są dla siebie mili. Nikt nie chce 

zepsuć tego wyjątkowego, świątecznego nastroju , bo to przecież wyjątkowy czas ,który 

nam uświadamia ,że dwa tysiące lat temu wydarzyła się niezwykła rzecz. Bóg w osobie 

Syna, opuścił swój tron w niebie i narodził się, jako człowiek – Jezus. Dziś cały świat, w 

ten czy inny sposób, na chwilę się zatrzymuje, by uhonorować to wielkie wydarzenie. 

Jedni czynią to świadomie, inni całkowicie ignorując to, co jest treścią tych świąt. Bez 

względu jednak na osobisty stosunek każdego człowieka do faktu wcielenia Bożego Syna, 

te święta to czas, gdy na nowo chrześcijanie głoszą całemu światu: „Dwa tysiące lat temu 

wydarzył się cud. Bóg tak nas umiłował, że osobiście przyszedł na świat, by nas zbawić. 

Narodził się nam Zbawiciel – Jezus Chrystus.” 
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Sylwestrowe szaleństwo 

         Jak co roku uroczyście żegnamy stary rok i  z nadzieją  witamy nowy. Są  sztuczne 

ognie, poczęstunek  i refleksja o tym jak minął  nam rok 2015 . 

 

 

 

Trochę historii 

Sylwester – wigilia Nowego Roku, noc z 31 grudnia na 1 stycznia imieniny Sylwestra w  

Kościele  katolickim  wspomnienie liturgiczne papieża Sylwestra I), kiedy to świętuje 

się koniec starego roku i początek nowego, stanowiąca okres hucznych zabaw i 

bali, toastów, sztucznych ogni i petard. 

Obchody 

Samo święto pożegnania starego i powitania Nowego Roku narodziło się dopiero na 

przełomie XIX i XX wieku. Początkowo obchodzono je tylko w bogatszych warstwach 

społeczeństwa, stopniowo zwyczaj przedostawał się do życia uboższych ludzi. Na 

początku XX wieku pojawiły się lokalne zwyczaje przeżywania nocy sylwestrowych. 

Na przykład w Danii zeskakiwano z krzesła o północy, a w Hiszpanii od 1909 wraz z 

każdym uderzeniem zegara zjada się jedno winogrono. 

Rozrywka 
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Co roku w grudniową noc, 

wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty, 

rozdaje dzieciom ... 

 

W centralnym miejscu stołu leży, 

Między siankiem i stosem talerzy. 

Wśród karpia, stroika i mazurka, 

nim się dzielą tata, mama oraz córka. 

 

Gałązki zielone igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne, 

przez dzieci kochane. 

 

ŚWIĄTECZNE PYTANIE 
 

Jest taki wieczór magiczny, podczas którego po zmroku 

Cała rodzina przy stole gromadzi się co roku. 

Nawet pies z kotem nieśmiało pod stołem przysiadają 

I życzenia z wszystkimi przy opłatku składają. 

Nie ma miejsca na kłótnie, nie ma miejsca na waśnie. 

Jest na barszczyk z uszkami i anioła, co zaśnie 

gdzieś na czubku choinki, aby po przebudzeniu 

Wypełnić pokój radością. A potem w okamgnieniu 

Tuż pod zielonym drzewkiem prezenty się zjawiają -                       ……………………………………………………… 

To ten moment, na który zwłaszcza dzieci czekają. 

Dźwięk życzeń przy opłatku i kolęd się rozchodzi. 

Czy wiecie już co to za wieczór i o jaki dzień chodzi?             
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Świąteczna krzyżówka 

 

  

Poziomo 

 4. śpiewana w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

 5. przeddzień Bożego Narodzenia 

 8. może być z ruchomymi postaciami 

 11. w nim leżał mały Jezusek 

 13. okres przygotowania do Bożego Narodzenia 

 14. w tej miejscowości urodził się Jezus 

 15. pod nią znajdziesz prezenty 

 16. bożonarodzeniowi przebierańcy 

Pionowo 

 1. imię jednego z Trzech Króli 

 2. msza wigilijna odprawiana o północy 

 3. pierwsza na niebie rozpoczyna Wigilię 

 4. ulubiona ryba Polaków na wigilijną kolacje 

 6. w tym miesiącu świętujemy Boże Narodzenie 

 7. wisi na choince 

 9. imię opiekuna Jezusa 

 10. lubią je dostawać nie tylko dzieci 

 12. narodził się, by nas zbawić 
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Zamyślenia… 

       Wszyscy w niebie się uspokoili, zapanowała zupełna cisza i wtedy Pan 

Jezus przemówił: „Żyłem między ludźmi ponad trzydzieści lat. Pokazałem im, 

że czyn o wiele więcej znaczy niż słowo, że lepiej jest być dobrym niż tylko 

pięknie mówić o dobroci. Pozwoliłem się ukrzyżować i nie krzyczałem, że 

jestem niewinny. Skazali mnie na śmierć, a ja milczałem. Moi wyznawcy nie 

zrozumieli tego zachowania, mojej postawy nie wzięli sobie do serca. W 

Kościele mówi się piękne kazania, śpiewa się piękne pieśni, ale to wszystko 

za mało. Ludzie, którzy mnie nie znają, słyszą wiele słów, ale mnie nie widzą 

w życiu moich wyznawców, dlatego nie chcą wejść do mojego Kościoła. 

I Pan Jezus postanowił, że wszyscy chrześcijanie utracą dar mowy. 

Chrześcijanie przez pewien czas nie będą mogli nic powiedzieć, żadne słowo 

nie padnie z ich ust. 

Wyobraźcie sobie: w jednej chwili zapanowało wśród chrześcijan wielkie 

milczenie. Papież nie mógł pozdrowić pielgrzymów na Placu św. Piotra. 

Biskupi nie mogli wygłaszać kazań w katedrach. Księża i siostry zakonne nie 

mogli prowadzić katechez. Nawet organy w kościołach milczały, nie wydając 

żadnego dźwięku. Jak teraz głosić Ewangelię? W jaki sposób pokazać, że 

chrześcijanie kochają Pana Jezusa, że są Jego uczniami? Niektórzy z 

chrześcijan odkryli, co trzeba zrobić w takiej sytuacji, gdy nie można 

powiedzieć żadnego słowa. Trzeba żyć i działać tak, jak Pan Jezus tego 

uczył. Jeśli inni zobaczą i usłyszą o nas, że jesteśmy dobrzy, sprawiedliwi, 

miłosierni, skorzy do pomocy, radośni, to zapewne powiedzą: oni są tacy 

sami jak Pan Jezus, oni są Jego uczniami. I inni zaczęli naśladować tych 

kilku, którzy próbowali tak żyć, jak tego uczył Pan Jezus. I wiecie co się 

stało? Świat się powoli zmieniał. Coraz więcej było tych, którzy przez swoje 

życie, zachowanie, pracę, przez swoją postawę chcieli powiedzieć innym, że 

są chrześcijanami. Ludzie przestali pięknie mówić, a zaczęli pięknie żyć. 

Odwiedzin: 41 
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce                                

dokąd mógłby pójść” 

                                                                              F.M. Dostojewski 
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Święta obchodzone w grudniu bieżącego roku 

1 grudnia  (wtorek) Światowy Dzień Walki z AIDS 

2 grudnia  (Środa) Światowy Dzień Walki z Uciskiem 

3 grudnia  (czwartek) Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych 

4 grudnia  (piątek) Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika) 

5 grudnia  (sobota) 
Dzień Pomocy Cierpiącym, Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza 

6 grudnia  (niedziela) Dzień św. Mikołaja 

7 grudnia (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 

8 grudnia  (wtorek) 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny 

9 grudnia  (Środa) Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji 

10 grudnia  (czwartek) 
Dzień Odlewnika, Dzień Ochrony Praw Dziecka, 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

11 grudnia  (piątek) Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich 

13 grudnia  (niedziela) Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, Dzień Księgarza 

17 grudnia  (czwartek) Dzień bez Przekleństw 

18 grudnia  (piątek) Międzynarodowy Dzień Emigrantów 

19 grudnia  (sobota) 
Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe - 

Południe 

20 grudnia  (niedziela) Międzynarodowy Dzień Solidarności 

22 grudnia  (wtorek) 
Światowy Dzień Wody, Początek astronomicznej zimy - 

najkrótszy dzień roku 

24 grudnia  (czwartek) Wigilia Bożego Narodzenia 

25 grudnia  (piątek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 

26 grudnia  (sobota) Boże Narodzenie (drugi dzień) 

28grudnia(poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Pocałunku 

31 grudnia  (czwartek) Sylwester 

 

 

Pilszak Tomasz 

Trebus Norbert 
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Chwila rozstania z Panią Dyrektor 

Z dniem 1 stycznia Pani Dyrektor Dorota Łabuda zmienia miejsce 

zatrudnienia. Przez wiele długich lat była Pani naszym przewodnikiem  

i przyjacielem, który całe swoje serce oddał dla naszego domu. Dziękujemy za 

troskę o mieszkańców, cierpliwość, dobre rady i dobre serce. Dziękujemy 

również za poniesiony trud i zaangażowanie w pracę. Dzisiejszy dzień nie jest dla 

nas radosnym, mamy jednak powody by się cieszyć, bo dane nam było spotkać na 

swej drodze wyjątkowego, zawsze oddanego innym człowieka. Nie mówimy Pani 

żegnaj, mówimy do widzenia bo mamy nadzieję, że będzie Pani częstym gościem  

w naszym domu. 
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Odwiedziny gości z Frydrychowic 

Ludwik Buda jest naszym mieszkańcem już od lat. Mieszkał we Frydrychowicach 

wraz ze swoją mamą, która zmarła. Wtedy zaopiekowała się Ludwikiem cała 

społeczność Frydrychowic, pomoc społeczna, pan sołtys, Ochotnicza Straż 

Pożarna. Aby mu zapewnić dobre warunki postarano się o to, by zamieszkał w 

naszym domu. Pomimo to, cały czas pamiętają o Ludwiku, często go odwiedzają, a 

to byli opiekunowie, dzieci ze szkoły, wolontariusze i cała rzesza znajomych.  

16 grudnia 2015 roku - już trzeci rok z rzędu zagościła u nas Pani Biedroń - 

nauczycielka wraz z uczniami z przedstawieniem jasełkowym. Dzieci występowały 

w kaplicy, było bardzo uroczyście i na przedstawienie zaprosiliśmy wszystkich 

mieszkańców domu. Po zakończeniu zostało nam przekazane światło betlejemskie 

pokoju, oraz obdarowano Ludwika i wszystkich mieszkańców słodyczami  

i kalendarzami. Radości nie było końca. Zapraszamy za rok. 
 

 

 
    

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/143-odwiedziny-go%C5%9Bci-z-frydrychowic
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Ubieranie choinki z dziećmi z Samorządowego Zespołu Szkół w 

Gorzowie, Fundacją Arka i Nadleśnictwem Chrzanów 

W dniu 18.12.2015 r. w Naszym Domu odbyła się po raz drugi, uroczystość 

wspólnego ubierania choinki, która została zorganizowana przez Nadleśnictwo 

Chrzanów i Fundację Arka. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia 

Jasełek przygotowanych przez dzieci z Samorządowego Zespołu Szkół  

w Gorzowie, oprawionych wspólnym kolędowaniem z udziałem zespołu muzycznego 

z Naszego Domu. Goście przekazali mieszkańcom piękne choinki oraz słodkie 

upominki. Dom Pomocy Społecznej składa szczególne podziękowania 

organizatorom uroczystości, która na długo pozostanie w naszej pamięci.  
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Na zbliżające się Święta  

pragniemy złożyć życzenia  

przeżywania Bożego  

Narodzenia w zdrowiu, radości  

i ciepłej rodzinnej atmosferze.  

Kolejny zaś rok niech będzie 

czasem pokoju oraz realizacji  

osobistych zamierzeń. 
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Spotkanie opłatkowe 

W dniu 23.12.2015 r., odbyło się spotkanie opłatkowe w gronie mieszkańców 

naszego domu. Spotkanie rozpoczęte zostało od wspólnego kolędowania. 

Następnie przyszedł czas na składanie sobie życzeń świątecznych. Podczas 

spotkania nie zabrakło okazji do wspomnień otaczających przemijający rok.  
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Ciekawe miejsca na świecie - Finlandia 

Finlandia - Państwo w Europie Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 

1917. Członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z 

Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu ma ponadto dostęp do Morza 

Bałtyckiego. Finlandia powstała w 1917, po upadku władzy carskiej, wcześniej była 

pod obcym – szwedzkim panowaniem (od średniowiecza), a następnie ponad 100 

lat pod panowaniem rosyjskim. 

     

Flaga Finlandii       Herb Finlandii 

Miejscem zamieszkania Mikołaja jest Rovaniemi, miasto w północnej 

Finlandii, u ujścia rzeki Ounas do Kemi. Rovaniemi szczyci się również tym, że 

jest miejscem zamieszkania Mikołaja. Pisane przez dzieci przed każdymi 

świętami Bożego Narodzenia listy do św. Mikołaja, Santa Claus czy Dziadka 

Mroza często trafiają właśnie do urzędu pocztowego w Rovaniemi (ściślej: do 

urzędu w zbudowanej w 1985 dla turystów "wiosce św. Mikołaja", FIN-96930 

Napapiiri). Władze miasta skwapliwie podtrzymują legendę, że to właśnie stąd 

wyruszają sanie zaprzężone w renifery, wypełnione prezentami. 

     

      Święty Mikołaj         Chata Świętego Mikołaja 

Adam Paluch 
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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 – 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 

 

 

 

 

 

 

 


