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Wrześniowe rocznice 

 

77 lat temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie przekroczyły granice Polski. 

Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji 

Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września.  

W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski 

Polacy byli jedynymi w Europie, którzy mieli w sobie tyle siły i determinacji by 

przeciwstawić się obu najeźdźcom. Nie było w Europie takiego narodu jak Polska, 

który odrzuciłby wszystkie kolaboracje - spadły na nas za to klęski. 
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         Mieszkańcy Trójki zawsze pamiętają o ważnych dla każdego Polaka 

rocznicach, chętnie biorą udział w okolicznościowych akademiach, wieczorach 

patriotycznych i prezentacjach multimedialnych. Tak było i tym razem 

Mieszkańcy wykonali okolicznościową gazetkę ścienną, obejrzeli multimedialną 

prezentację, odwiedzili miejscowy cmentarz gdzie znajduje się grób nieznanych 

żołnierzy, a także wzięli udział w wieczorze pieśni patriotycznych. 
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Jesienne „wyprawy” 

          Choć zaczęła się jesień, my nie rezygnujemy ze spacerów. Wręcz przeciwnie 

organizujemy specjalne wyprawy po jesienne skarby. Szukamy oznak jesieni. Na 

razie tych skarbów niewiele - trochę żołędzi, kasztanów kilka liści do zasuszenia, 

ale przecież to dopiero początek jesieni i na naszych wyprawach znajdziemy 

jeszcze wiele jesiennych skarbów. 
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                                        Zajęcia plastyczne 

      W sali terapii zajęciowej na oddziale mieszkańcy korzystają z różnych form 

terapii. Jedną z ulubionych  są zajęcia plastyczne. 
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Rozrywka 

 

                             *** 

-Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora roku? 

-Bo można dostać z liścia  

 

Jesienne zagadki 

 

Co to za pani, w złocie, w czerwieni, 

sady pomaluje, lasy przemieni, 

a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,    

śnieżna zawieja po niej zostaje.                                                                                                                                                  

                              *** 

Co to za miesiąc, który niesie: 

grzyby i wrzosy liliowe w lesie, 

w sadach soczyste jabłka czerwone, 

a także pierwszy szkolny dzwonek 

                                     *** 
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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 

 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp323/krzyzowka-jesienna/#comments
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp323/krzyzowka-jesienna/#comments


str. 8 
 

Zamyślenia… 

KRĄG RADOŚCI 

 

Któregoś ranka,  a było to nie tak dawno temu,  

pewien rolnik stanął przed klasztorną bramą i energicznie zastukał.  

Kiedy brat furtian otworzył ciężkie dębowe drzwi,  

chłop z uśmiechem pokazał mu kiść dorodnych winogron.  

- Bracie furtianie, czy wiesz komu chcę podarować tę kiść winogron,  

najpiękniejszą z całej mojej winnicy? - zapytał.  

- Na pewno opatowi lub któremuś z ojców zakonnych.  

- Nie. Tobie!  

- Mnie? Furtian aż się zarumienił z radości. - Naprawdę chcesz mi ją dać?  

- Tak, ponieważ zawsze byłeś dla mnie dobry,  

uprzejmy i pomagałeś mi, kiedy cię o to prosiłem.  

Chciałbym, żeby ta kiść winogron sprawiła ci trochę radości.  

Niekłamane szczęście, bijące z oblicza furtiana, sprawiło przyjemność także rolnikowi. 

 

Brat furtian ostrożnie wziął winogrona i podziwiał je przez cały ranek.  

Rzeczywiście, była to cudowna, wspaniała kiść.  

W pewnej chwili przyszedł mu do głowy pomysł:  

- A może by tak zanieść te winogrona opatowi, aby i jemu dać trochę radości?  

Wziął kiść i zaniósł ją opatowi.  

Opat był uszczęśliwiony.  

Ale przypomniał sobie, że w klasztorze jest stary, chory zakonnik i pomyślał:  

- Zaniosę mu te winogrona, może poczuje się trochę lepiej. 

 

Tak kiść winogron znowu odbyła małą wędrówkę.  

Jednak nie pozostała długo w celi chorego brata,  

który posłał ją bratu kucharzowi pocącemu się cały dzień przy garnkach.  

Ten zaś podarował winogrona bratu zakrystianowi (aby i jemu sprawić trochę 

radości), który z kolei zaniósł je najmłodszemu bratu w klasztorze, 

a ten ofiarował je komuś innemu, 

a ten inny jeszcze komuś innemu.  

Wreszcie wędrując od zakonnika do zakonnika,  

kiść winogron powróciła do furtiana (aby dać mu trochę radości)  

Tak zamknął się ten krąg.  

Krąg radości. 
                                                                                                                                                                       Bruno Ferrero 
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Kilka słów o Jesieni 

 

 

Powoli zawitała do nas Jesień. Dni są coraz 

krótsze i chłodniejsze, za niedługo trzeba będzie 

cieplej się ubierać. Zwierzęta robią zapasy na zimę  

i szykują się do zimowego snu. Liście z drzew opadają 

i wirują na wietrze. Drzewa mają malownicze barwy. 

           

            

 

 

 

 

Adam Paluch 



str. 11 
 

 

 

 
Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny 

Kalendarium Październikowe 

1 października  (sobota) Światowy Dzień Wegetarianizmu; 

2 października  (niedziela) Europejski Dzień Ptaków; 

4 października  (wtorek) Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt; 

5 października  (Środa) Światowy Dzień Nauczyciela; 

6 października  (czwartek) Światowy Dzień Mieszkalnictwa; 

9 października  (niedziela) Światowy Dzień Poczty; 

10 października (poniedziałek) Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego; 

12 października  (Środa) Światowy Dzień Chorób Reumatycznych; 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
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13 października (czwartek) Dzień Ratownictwa Medycznego; 

14 października  (piątek) Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych; 

15 października  (sobota) Światowy Dzień Mycia Rąk; 

16 października (niedziela) Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża Jana Pawła II 

17 października (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem; 

18 października  (wtorek) Światowy Dzień Monitorowania Wody; 

19 października  (Środa) Dzień Ratownika; 

20 października (czwartek) Światowy Dzień Osteoporozy; 

22 października  (sobota) Światowy Dzień Osób Jąkających; 

24 października (poniedziałek) Światowy Dzień Informacji Na Temat Rozwoju; 

25 października  (wtorek) Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt; 

27 października (czwartek) Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego; 

29 października  (sobota) Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę; 

30 października (niedziela) Zmiana czasu z letniego na zimowy; 

31 października (poniedziałek) Światowy Dzień Oszczędności. 

                                                                                                                                    Zięba Daniel 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_pazdziernik/2016/
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Powitanie Nowego Kapelana DPS 

 

 

 

Serdecznie witamy Nowego Kapelana DPS, który  zawitał  do nas  wrześniu 

bieżącego roku. Życzymy Ci drogi księże Januszu dużo zdrowia, niesłabnącego 

żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Zięba Daniel 
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Skansen w Bobrku 
 

W dniu 2 września 2016 roku mieszkańcy Naszego domu udali się do 

zespołu pałacowo-parkowego w Bobrku, w którym znajdują się czworaki – dawny 

dom służby pracującej w pałacu, z którego obecny właściciel utworzył zabytkowy 

skansen ze zbiorami dawnych przedmiotów codziennego użytku: maszyn  

i urządzeń rolniczych, sań, wozów drabiniastych. 

 

 

 
 
 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/189-skansen-w-bobrku
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Piknik w Naszym Domu 
 

W dniu 7 września 2016 roku odbył się piknik, w którym udział wzięli 

mieszkańcy Hostelu I. Daniem głównym podczas pikniku były „prażone ziemniaki”. 

Pogoda dopisała, humory również. Doskonałą oprawę muzyczną imprezy zapewnił 

zespół muzyczny „Bobrowiacy” pod kierownictwem Pana Włodzimierza Leguta. 

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/190-piknik-w-naszym-domu
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Piknik Integracyjny ,, Pożegnanie Lata" edycja XIII 
 

W dniu 11 września 2016 roku odbył się Piknik Integracyjny „Pożegnanie 

Lata” w Trzebini. Mieszkańcy Naszego domu, wraz z Panem Dyrektorem 

uczestniczyli w wydarzeniu, biorąc udział w licznych zabawach i konkurencjach 

sportowych przygotowanych przez organizatorów: ŚDS Chełmek, ŚDS Chrzanów, 

,,RAJ-MED” Trzebinia, Stowarzyszenie ,,Bratnich Serc” Oświęcim. W programie 

uroczystości nie zabrakło karaoke, a punktem kulminacyjnym był występ zespołu ,, 

Randez Vous". 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/192-piknik-integracyjny-,,-po%C5%BCegnanie-lata-edycja-xiii
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Sprzątanie Świata w DPS Bobrek 
 

W dniu 12 września 2016 roku mieszkańcy Naszego domu brali udział  

w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W pracę zaangażowani byli 

mieszkańcy oraz pracownicy Naszego domu.  Po zakończeniu prac porządkowych 

odbyła się zabawa taneczna połączona ze wspólnym grillowaniem. 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/193-sprz%C4%85tanie-%C5%9Bwiata-w-dps-bobrek
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XIII Dzień Sportu im. Tadeusza Giżyckiego w Izdebniku 

 

       W dniu 13 września 2016 roku w Izdebniku odbył się XIII Dzień Sportu im. 

Tadeusza Giżyckiego. Dla uczestników przygotowano 6 konkurencji sportowych: 

- Bieg; 

- Golf; 

- Rzuty workami z piaskiem; 

- Kręgle; 

- Rzuty „Hula Hop”; 

- Rzuty kulami do celu. 

Nasz dom reprezentowało 5 zawodników: 

- Błaszczakiewicz Marek       I miejsce w Biegu; 

- Głuchaczka Tomasz             III miejsce w Biegu; 

- Mendyk Tadeusz                  IV miejsce w Biegu; 

- Figura Krzysztof; 

- Pilszak Tomasz.  

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/spartakus/194-xiii-dzie%C5%84-sportu-im-tadeusza-gi%C5%BCyckiego-w-izdebniku
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Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne w Bulowicach 
 

W dniu 15 września 2016 roku zostaliśmy zaproszeni do Bulowic z okazji 

80-lecia działalności Braci Albertynów. Podczas uroczystości odbył się koncert 

muzyczny „Młodych Talentów”, oraz spektakl grupy teatralnej „Przyjaciele” pod 

tytułem „Anioły są wśród nas”. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.  

 

 
 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/196-jubileuszowe-spotkanie-integracyjne-w-bulowicach
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Rajd Na Zakończenie Lata 
 

W dniu 16 września 2016 roku odbył się „Rajd Na Zakończenie Lata”. 

Mieszkańcy i pracownicy Naszego domu wyruszyli w drogę, trasa rajdu 

prowadziła przez miejscowość Bobrek. Pogoda stwarzała idealne warunki do 

pieszej wędrówki. Po zakończeniu rajdu odbyło się integracyjne spotkanie  

w naszym przydomowym ogródku, połączone z turniejem w Bocce.  

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/195-rajd-na-zako%C5%84czenie-lata
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Zagroda żubrów w Pszczynie 

 

W dniu 19 września 2016 roku udaliśmy się z mieszkańcami Naszego domu 

do Zagrody Żubrów w Pszczynie. Podczas zwiedzania zagrody odwiedziliśmy 

budynek edukacyjny z ekspozycjami stałymi różnych gatunków zwierząt, oraz 

salą kinową, w której odbyła się projekcja filmu 3D o historii żubrów 

pszczyńskich.  

 

 
 
 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/197-zagroda-%C5%BCubr%C3%B3w-w-pszczynie
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XIX Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą 
 

W dniu 25 września 2016 roku w Parku Rodzinnym w Chełmku odbyły się 

XIX Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą. Na scenie zaprezentowały się 

zespoły folklorystyczne ze Śląska i Małopolski. W sumie wystąpiło 13 zespołów,  

w tym zespół muzyczny z Naszego domu „Bobrowiacy” pod kierownictwem Pana 

Włodzimierza Leguta. 

 

 

 
 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/198-xix-folklorystyczne-spotkania-nad-przemsz%C4%85
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Piknik Integracyjny z Okazji Dnia Chłopaka 
 

W dniu 26 września 2016 roku zostaliśmy zaproszeni przez 

zaprzyjaźnione Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu do Karczmy 

"Zaborzanka" w Zaborzu na piknik integracyjny z okazji Dnia Chłopaka. 

Atmosfera imprezy była niesamowita, organizatorzy zapewnili naszym 

mieszkańcom sporą dawkę rozrywki. Dopełnieniem wydarzenia była zabawa 

taneczna z różnymi konkursami. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie! 

 

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/199-piknik-integracyjny-z-okazji-dnia-ch%C5%82opaka
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Wycieczka do Krakowa 

W dniu  28 września 2016 roku odbyła się wycieczka do Krakowa  

z udziałem  mieszkańców  Hostelu I. Na początku zwiedzaliśmy Zamek Królewski 

na Wawelu, który wywarł na nas ogromne wrażenie. Następnie udaliśmy się  do 

Groty  Smoka. Najbardziej ze wszystkich atrakcji podobał  nam się rejs statkiem 

wycieczkowym po Wiśle. 

 

 

 

 

                               Figura Krzysztof 
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Beskidzki Regionalny Turniej w Tenisie Stołowym 

 

W dniu 28 września 2016 roku odbył się Beskidzki Regionalny Turniej  

w Tenisie Stołowym. 

Nasz dom reprezentowało 5 zawodników:  

Biela Jan, Bryzik Jan - I Miejsce, Kozieł Sebastian - II Miejsce, Krcil Michał, 

Błaszczakiewicz Marek - III Miejsce. 
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Turcja 

 

Turcja słynie z wyjazdów na wczasy. Turcja produkuje chałwę  

i eksportuje ją na cały świat. W Turcji tka się ręcznie dywany tureckie, które 

mają najwyższą jakość a ich ceny są bardzo wysokie. Narodowym przysmakiem 

Turcji jest kiełbasa turecka. Turcja  to bardzo ciepły kraj z pięknymi widokami. 

 

 

Animacja graficzna przedstawiająca Turcję: 

 

 

 

 

 

           Paluch Adam 
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SYLWESTER STALLONE 

 

 

 

 Urodził się w 1946 roku w Nowym Jorku. Od najmłodszych lat zaczynał od 

statystowania w filmach. Hitem w jego karierze była główna rola w filmie Rambo 

Pierwsza krew". Film opowiada o weteranie wojny wietnamskiej, który buntuje się 

przeciwko spotykającej go niesprawiedliwości. Stallone jest moim ulubionym 

aktorem specjalizującym się w kreacjach twardych facetów, stających do walki  

z całym światem i niesprawiedliwością. 

                  

 

 

          Tomasz Pilszak 
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Arnold Schwarzenegger 

 

 Arnold Schwarzenegger urodził się 30 lipca 1947 jest to amerykański 

aktor, kulturysta i polityk. Karierę aktorską rozpoczął grając tytułową rolę  

w filmie Herkules w Nowym Jorku. Najbardziej podobała mi się jego rola  

w  filmie Teminator II, gdy polował na bandytów i pomagał ludziom w potrzebie. 

Arnold Schwarzenegger w 2003 roku, gdy został gubernatorem Kalifornii. 

                   

            

 

 

 

Daniel Zięba 
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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 

 

 

 


