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       Witamy siostrę Monikę      

      

      

Od 1 kwietnia podjęła u nas pracę siostra Monika Mrowiec. Zastąpiła 

siostrę Olgę ,przyjechała do nas z misji na Ukrainie ,gdzie prowadziła świetlicę 

środowiskową dla dzieci i młodzieży. Siostra bardzo szybko się u nas zadomowiła 

mieszkańcy przyjęli ją bardzo serdecznie i od razu zaakceptowali . Mamy 

nadzieję , że wzajemna współpraca przyniesie dobre owoce, czego sobie  

i  siostrze  serdecznie życzymy. 
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1050-ta rocznica chrztu Polski 

 

Chrzest Polski 

     Przyczyny chrztu 

     Polska powstała ze zjednoczenia wielu plemion w jedno scentralizowane 

państwo. Dokonać mieli tego na przestrzeni lat książęta Polan: pradziadek 

Mieszka - Siemowit, ojciec księcia - Siemomysł i sam Mieszko. Powstałe państwo 

było różnorodne wewnętrznie, a poddani wyznawali różne pogańskie religie.  

     Droga do przyjęcia wiary 

     Rozmowy między oboma państwami - Polską i Czechami - trwały być może już 

od 963 r. Ich sfinalizowanie przypadło na 965 r. Postanowiono, iż Mieszko 

porzuci wszelkie pogańskie zwyczaje, poślubi córkę władcy Czech - Dobrawę oraz 

razem ze swoim orszakiem ochrzci się. Od ślubu z Dobrawą (965 r.) minął dopiero 

rok, zanim księżniczka czeska ostatecznie przekonała Mieszka do pełnej 

chrystianizacji, a ten ochrzcił się. 

     Przebieg uroczystości 

     Według średniowiecznego zwyczaju ceremonia przyjęcia wiary odbywała się 

najczęściej w Wielką Sobotę. W 966 r. przypadała ona 14 kwietnia. Data ta jest 

prawdopodobną datą chrztu Mieszka. 
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Znaczenie przyjęcia chrztu 

     Wkrótce Polska otrzymała pierwszego biskupa. Został nim Jordan, a na jego 

siedzibę wybrano Poznań. W kolejnych latach budowano katedry i świątynie oraz 

organizowano hierarchię kościelną.  Samo przyjęcie chrześcijaństwa miało od 

początku olbrzymie znaczenie dla Polski. 

     Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały kraj Piastów  

z innymi chrześcijańskimi krajami Europy. Mieszko I po przyjęciu chrztu stał się 

równy władcom europejskim. Mógł zawierać przyjaźnie i sojusze. Oddalił od Polski 

niebezpieczeństwo całkowitego uzależnienia bądź podbicia jej przez Niemcy lub 

inne państwo. 

     Polska - dzięki duchowieństwu - zyskała także kontakt z zachodnim kręgiem 

kulturowym. Klasztory i kościoły były ważnymi ośrodkami życia intelektualnego  

i artystycznego. Budownictwo sakralne przyczyniło się zaś do wzrostu 

zapotrzebowania na architekturę, rzeźbę i malarstwo, z czym wiązać możemy 

szybkie rozprzestrzenienie się w kraju Piastów stylów - romańskiego  

i gotyckiego. Duchowni rozpowszechnili również w Polsce: system melioracji 

podmokłych terenów, nowe narzędzia oraz nowe metody uprawy roli, w tym 

dwupolówkę.  

     Przyjęcie chrześcijaństwa miało bardzo pozytywne skutki dla kraju Piastów,  

i to w różnych dziedzinach - począwszy od wiary i polityki, a skończywszy na 

kulturze, sztuce i rolnictwie. Chrystianizacja stała się więc kamieniem milowym 

dla rozwoju Polski.  

 

Obydwa wymiary dokonanego w 966 r. chrztu Polski – religijny i polityczny – 

„stworzyły symbiozę wzajemnego współistnienia obu instytucji: Kościoła  

i państwa, służących dobru każdego z członków narodu i dobru wspólnemu całego 

narodu” – czytamy w skierowanym do duszpasterzy komunikacie Archidiecezji 

Poznańskiej, która rozpoczęła przygotowania do obchodów 1050. rocznicy chrztu 

Polski. 

 

                                                                                Tekst pochodzi z pisma 

    Rycerz Niepokalanej 
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Nasi mieszkańcy obejrzeli transmisję z uroczystej mszy św. w Poznaniu, a 

także wzięli udział w okolicznościowej akademii ,na której przedstawiono 

multimedialną projekcję o chrzcie Polski. 

             

 

Nocny seans filmowy 

 

 

 

        Wieczorem, kiedy „nocne Marki” nie chcą spać urządzamy sobie seans 

filmowy. Przygotowujemy  smaczne przekąski i wybieramy wspólnie film . 

Tym razem obejrzeliśmy film „Pixele”, w którym bohaterowie gier lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powracają i biorą odwet. Nawet 

pozytywni bohaterowie gier przechodzą przemianę i stają  się super złoczyńcami 

których jedynym celem jest zamienienie świata w piksele. Ludzkość znalazła  się 

w prawdziwym niebezpieczeństwie, znikają miasta, a na ulicach grasuje 

pożerający wszystko wielki Pac-Man. Na ratunek światu przyszedł szkolny kolega 

prezydenta Stanów Zjednoczonych - mistrz gier komputerowych sprzed lat. 
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Nasz dzień powszedni 

    Lubimy grać w różne gry dydaktyczne i zręcznościowe, które kształcą cierpliwość, 

pamięć, logiczne myślenie czy zdrową rywalizację, no i oczywiście zapewniają fajną 

zabawę. 
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Spacerujemy 

Gotujemy 

Biesiadujemy 
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Rozrywka 

O Urzędzie Skarbowym 

 

- Jaka jest różnica między Urzędem Skarbowym a zakładem fryzjerskim? 

- W Urzędzie Skarbowym golą dokładniej. 

 

- Halo. Czy to Stacja Krwiodawstwa? 

- Nie . Izba Skarbowa. 

- A to przepraszam, pomyłka. 

- Nie szkodzi. Dużo się pani nie pomyliła. 

 

- Jeśli jesteś taka sławna, to czemu zawsze na koncercie sala jest w połowie 

pusta? 

- Jaka pusta? Sprzedaje się dwa razy więcej biletów niż jest miejsc. 

- No, ale Twoje płyty się nie sprzedają... 

- Jak nie? Mam dwie złote płyty i trzy platynowe... Co z Ciebie za fan, że tego nie 

wiesz? 

- Ja nie fan, ja ze skarbówki. 
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Zamyślenia… 

Czyste ręce 

     Po śmierci pewien człowiek stanął przed Bogiem. Z wielką dumą wyciągnął 

przed nim swoje ręce i powiedział: 

«Panie, zobacz, jak czyste są moje ręce!» Pan Bóg uśmiechnął się do niego  

i z cieniem smutku powiedział: «Tak, to prawda, ale są również puste». 

     Fiodor Dostojewski napisał kiedyś historię o pewnej bogatej kobiecie, która 

była bardzo skąpa. Po swojej śmierci została wtrącona przez diabła w morze 

piekielnego ognia. Jej anioł stróż począł usilnie się zastanawiać, czy w jej życiu 

nie było jakiegoś momentu, który mógłby ją odkupić. Wreszcie przypomniał sobie 

pewne dawne zdarzenie i nie omieszkał powiedzieć o tym Bogu: «Pewnego dnia ta 

kobieta podarowała jednemu żebrakowi cebulę ze swojego ogrodu». 

     Bóg uśmiechnął się do anioła: «Dobrze. Ta cebula będzie ją mogła zbawić. 

Pochyl się nad morzem piekielnego ognia, wyciągając do niej cebulę tak, aby się 

mogła jej uczepić, i wyciągnij ją stamtąd. Jeśli jej się uda mocno złapać tej 

jedynej rzeczy, przez którą okazała dobro, wciągniesz ją do samego raju». 

     Anioł pochylił się jak tylko mógł nad morzem ognia i krzyknął do kobiety: «Łap 

się czym prędzej cebuli!». 

     Kiedy to natychmiast uczyniła, jeden z przebywających razem z nią 

potępieńców uczepił się rąbka jej spódnicy i wzbił się wraz z nią w górę: jeszcze 

inny grzesznik złapał się stopy pierwszego i również poleciał razem. W ten sposób 

stworzył się długi ogonek lecących w niebo osób, które uczepiły się kobiety 

trzymającej się kurczowo cebuli ciągnionej przez anioła. 

     Diabły były niepocieszone, że przez małą cebulkę całe piekło stawało się puste. 

     Kiedy długi, ludzki warkocz dotarł już do niebiańskich wrót, kobieta 

spostrzegła jak wiele grzeszników uczepiło się jej spódnicy i krzyknęła: «Cebula 

jest moja! Tylko moja! Zjeżdżajcie stąd...». Dokładnie w tym momencie cebula się 

rozpadła i kobieta razem z pozostałymi osobami znalazła się znowu w morzu ognia. 

     A niepocieszony anioł pozostał sam przed rajskimi wrotami. 

     Wypełnij swoje dłonie innymi dłońmi i mocno je ściśnij. 

 

Bruno Ferrero 
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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 Maju 

1 maja  (niedziela) Międzynarodowe Święto Pracy 

2maja  (poniedziałek) Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

3 maja  (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja 

4 maja  (Środa) Dzień Hutnika, Dzień Strażaka 

5 maja  (czwartek) 
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością  

Intelektualną 

8 maja  (niedziela) Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

9maja  (poniedziałek) Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej) 

12 maja  (czwartek) Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

13 maja  (piątek) Zimnych ogrodników (Serwacego) 

14 maja  (sobota) Dzień Farmaceuty 

15 maja  (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego 

16maja  (poniedziałek) Święto Straży Granicznej 

17 maja  (wtorek) Światowy Dzień Telekomunikacji 

18 maja  (Środa) Dzień Mostowca. 

19 maja  (czwartek) Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS 

21 maja  (sobota) Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej 

22 maja  (niedziela) Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 

23maja  (poniedziałek) Światowy Dzień Żółwia 

24 maja  (wtorek) Europejski Dzień Parków Narodowych 

25 maja  (Środa) Dzień Mleka, Dzień Piwowara 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2016/
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http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2016/
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26 maja  (czwartek) Boże Ciało, Dzień Matki 

27 maja  (piątek) Dzień Samorządu Terytorialnego 

29 maja  (niedziela) 
Międzynarodowy Dzień Uczestników  

Misji Pokojowych ONZ 

31 maja  (wtorek) Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego 

Polskie przysłowia ludowe - miesiąc Maj 

 Chłodny maj, dobry urodzaj 

 Ciepły kwiecień, mokry maj - będzie zboże jako gaj 

 Częste w maju grzmoty rozpraszają chłopom zgryzoty 

 Deszcz majowy, chleb gotowy 

 Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj 

 Dużo chrabąszczy w maju, proso będzie niby w gaju 

 Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju 

 Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie 

 Gdy się maj z grzmotem odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianu i zbożu  

w urodzie 

 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi 

 Grzmot w maju sprzyja urodzaju 

 Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot 

 Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie 

 Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon 

 Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz 

 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_maj/2016/
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Szkolenie pracowników 

Czym jest „Superwizja” w pracy socjalnej? 

Superwizja pracy socjalnej to szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy służący 

rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych przede 

wszystkim z wykonywaniem pracy. To dwustronny proces pomagający poszerzać 

świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez 

rzetelną ocenę i analizę problemów). Warunkiem powodzenia tak zaplanowanego 

przedsięwzięcia jest zgoda uczestników superwizji na ujawnienie swoich 

doświadczeń w pracy z ludźmi. 
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XII Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 

 

 
W dniu 21.04.2016 roku w Wadowicach odbył się XII Regionalny Mityng 

Pływacki Olimpiad Specjalnych. Klub SPARTAKUS  działający w naszym Domu 

reprezentowało 4 zawodników.  

Wyniki prezentują się następująco: 

GŁUCHACZKA Tomasz         25 m styl dowolny        1 miejsce  ZŁOTO! 

FIGURA Krzysztof               25 m styl klasyczny     2 miejsce  SREBRO 

                                             50 m styl klasyczny     2 miejsce  SREBRO 

NIEMCZYK Roman                25  m + sprzęt             2 miejsce   SREBRO  

ZIĘBA Daniel                       25 m + sprzęt               3 miejsce BRĄZ 

 Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe dzięki systematycznym 

treningom na pływalni w Brzeszczach.  

GRATULUJEMY zawodnikom!  

Życzymy kolejnych sukcesów i wytrwałości w dalszych treningach!   

 

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/spartakus/166-xii-regionalny-mityng-p%C5%82ywacki-olimpiad-specjalnych
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str. 16 
 

Złoci medaliści w „Turnieju Bowlingowym” 
 

W dniu 7 kwietnia 2016 roku na kręgielni „Delfin” odbył się „Beskidzki 

Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych” w Skoczowie. 

Klub Spartakus Bobrek reprezentowało 7 zawodników: Odrowąż Marian, Ferszt 

Sebastian, Adamiec Piotr, Pilszak Tomasz, Figura Krzysztof, Drewniak Grzegorz 

oraz Paluch Adam.         

Po raz kolejny możemy być dumni z mieszkańców 

naszego Domu, czego dowodzi zamieszczona 

poniżej klasyfikacja medalowo-punktowa. 

 

ZŁOTO: 

Adam Paluch               125 pkt. 

Tomasz Pilszak            62 pkt. 

BRĄZ: 

 

Ferszt Sebastian         50 pkt. 

          Odrowąż Marian          44 pkt.  

  

Czwarte miejsce: 

Drewniak Grzegorz      28 pkt. 

Piąte miejsce: 

Figura Krzysztof         28 pkt. 

        Adamiec Piotr              28 pkt. 

 

 
 

 
 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/spartakus/164-z%C5%82oci-medali%C5%9Bci-w-%E2%80%9Eturnieju-bowlingowym%E2%80%9D
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Zwiedzanie Poronina i okolicznych miejscowości 
 

W dniach od 13 do 15 kwietnia 2016 roku odbył się wyjazd mieszkańców 

Hostelu II do Poronina – malowniczej miejscowości górskiej. Mieszkańcy naszego 

Domu podczas pobytu odwiedzili kompleks skoczni narciarskich i Krupówki  

w Zakopanem. Główną atrakcją, z której korzystali mieszkańcy były baseny 

termalne „Gorący Potok”. Termy „Gorący Potok” znajdują się w Szaflarach koło 

starych Term Podhalańskich. Woda geotermalna to jeden z rodzajów 

odnawialnych źródeł energii, polega na wykorzystywaniu cieplnej energii 

pochodzącej z wnętrza Ziemi. Woda geotermalna jest nieszkodliwa dla 

środowiska, nie powoduje bowiem żadnych zanieczyszczeń. Kąpiel w basenie 

termalnym leczy różne schorzenia, zapobiega i przeciwdziała chorobom i jest 

okazją do udanego wypoczynku. 

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/fizjoterapia-i-sport/165-zwiedzanie-poronina-i-okolicznych-miejscowo%C5%9Bci
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Termy BUKOVINA 

 
W dniu 01.04.2016r. odbył się wyjazd mieszkańców Hostelu II do Bukowiny 

Tatrzańskiej do największego w Polsce kompleksu basenów 

geotermalnych. Wizyta w Termach BUKOVINA poprawia komfort psychiczny, 

zmniejsza uczucie stresu oraz napięcia. Kilkugodzinna kąpiel jest doskonałym 

środkiem leczniczym oraz rehabilitacyjnym, przywraca wewnętrzny spokój  

i harmonię. Wspomnienia z wyjazdu pozostaną na długo w pamięci mieszkańców 

Naszego Domu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/fizjoterapia-i-sport/163-termy-bukovina
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Prace graficzne mieszkańców naszego Domu 

 

    

          Zięba Daniel     Kruk Michał 

 

  
   

Biela Paweł             Nycz Kamil 

Pilszak Tomasz 
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Ciekawe miejsca na świecie – Londyn 

Londyn - miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii. W skali Unii Europejskiej 

zajmuje 1 miejsce pod względem powierzchni kwadratowej. Miejscem, które 

obowiązkowo należy odwiedzić w Londynie jest Opactwo i Katedra 

Westminsterska. Neogotycki pałac, Kościół św. Małgorzaty. Obecnie  

w jednym z budynków Westminster Hall znajduje się brytyjski parlament. 

Kolejny obiekt architektoniczny, którego nie da się ominąć to Pałac Buckingham. 

Cechą charakterystyczną Londynu jest komunikacja miejska składająca się  

z dużej liczby czerwonych autobusów. W Londynie dostrzec można czerwone 

budki telefoniczne. W Wielkiej Brytanii obowiązuje lewostronny ruch drogowy  

w przeciwieństwie do Europy.  

 

 

Paluch Adam 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
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Produkcja autobusów w Polsce 

Nowoczesne autobusy produkowane są w Poznaniu, Środzie Wielkopolskiej  

i Bolechowie. W ciągu jednego dnia fabrykę opuszcza 8 niskopodłogowych 

autobusów, niektóre z nich trafiają za granicę naszego kraju. Większość nowych 

modeli autobusów składa się ręcznie w trakcie wielu etapów produkcji.  

 

 
 

 

Artur Danielczok 
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REDAKTORZY : 

NIEDŹWIECKA LIDIA 

ZIEMBKA PIOTR 

PALUCH ADAM 

ARTUR DANIELCZOK 

ZIĘBA DANIEL 

TREBUS NORBERT 

FOTOGRAF : 

ZIEMBKA PIOTR 

ZIĘBA DANIEL 

  KOLPORTER : 

PALUCH ADAM 
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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 

 

 

 


