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Rocznica Wyzwolenia miasta i K L Auschwitz 

 
 

W dniu 27 stycznia 1945 r. żołnierze 60 armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego 

otworzyli bramy KL Auschwitz. Więźniowie witali żołnierzy radzieckich jako 

autentycznych wyzwolicieli. Paradoks historii sprawił, że żołnierze będący 

formalnie przedstawicielami totalitaryzmu stalinowskiego, przynieśli wolność 

więźniom totalitaryzmu hitlerowskiego. 

 

W obozie macierzystym, Birkenau i Monowitz doczekało wyzwolenia około 7 tys. 

więźniów. Około 500 więźniów żołnierze radzieccy wyzwolili przed 27 stycznia,  

i wkrótce potem w podobozach KL Auschwitz: w Starej Kuźni, w Blachowni 

Śląskiej, Świętochłowicach, Wesołej, Libiążu, Jawiszowicach i Jaworznie, 

W bezpośrednich walkach o wyzwolenie oświęcimskiego obozu macierzystego, 

obozu w Birkenau i obozu w Monowitz oraz miasta Oświęcim i okolicy, poległo 

ponad 230 żołnierzy radzieckich.. W większości spoczywają oni na cmentarzu 

miejskim w Oświęcimiu. 

 

W obozie macierzystym i w Birkenau żołnierze radzieccy znaleźli około 600 

zwłok więźniów, zastrzelonych przez esesmanów w trakcie wycofywania się  

z Auschwitz, oraz zmarłych z wycieńczenia. 

W rocznicę tego wydarzenia mieszkańcy trójki uczestniczyli w okolicznościowej 

akademii, na której przypomnieliśmy  sobie o okropnościach obozowej 

rzeczywistości, obejrzeliśmy film dokumentalny o obozie w Auschwitz,  

wykonaliśmy gazetkę  ścienną . 

http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/_thumbs/pl/defaultstronaopisowa/754/1/1/20080426_1260590200_big_451,oHuCn6impHCVqcKHZpY.jpg
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                          Światowy Dzień Przytulania 

   Jak wiadomo, przytulanie to samo zdrowie. Nie tylko wspomaga odporność 

organizmu, ale również zmniejsza ryzyko chorób serca oraz niweluje objawy 

stresu... Intuicyjnie każdy wie, że przytulanie ma pozytywny wpływ na 

samopoczucie człowieka. Czułe gesty mają jednak znacznie głębszy wpływ na 

psychikę człowieka. - Przytulanie daje poczucie bycia we wspólnocie, a także 

szalenie istotne poczucie akceptacji. Jeżeli ktoś się do mnie przytula to znaczy, 

że mnie akceptuje takim, jakim jestem. Oczywiście, jeśli przytulamy w dobrych 

intencjach. Głównie chodzi o emocje i poczucie przynależności do jakiejś 

wspólnoty. 
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Rozrywka 

Sekretarka mówi do szefa: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 

- Jestem zajęty, powiedz jej żeby przyszła jutro! Albo najlepiej niech wcześniej 

zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę. 

                                                            *** 

Środek mroźnej zimy, las, śniegu po pas. Przez zaspy przedziera się wkurzony 

niedźwiedź. To złamie choinkę, to przewróci paśnik, to sponiewiera wilka - krótko 

mówiąc - wściekły! Chodzi i gada: 

- I po jakiego czorta ja piłem kawę we wrześniu... 

 

                                                           *** 

- Skąd Eskimos wie, że zima jest naprawdę ostra? 

- Kiedy mu się psy łamią na zakręcie. 

                                                           *** 

Pewnego roku zima była tak ostra, że nawet prawnicy trzymali ręce we własnych 

kieszeniach... 

 

                                                           *** 

 

Zima jest piękna... przez pierwsze 20-30 minut. 

 

 

 

 
                            

 



Zamyślenia… 

Gdyby... 

Gdyby nuta powiedziała: 

jedna nuta nie czyni muzyki 

...nie byłoby symfonii  

Gdyby słowo powiedziało: 

jedno słowo nie tworzy stronicy 

...nie byłoby książki 

Gdyby cegła powiedziała: 

jedna cegła nie tworzy muru 

...nie byłoby domu 

Gdyby kropla wody powiedziała: 

jedna kropla wody nie może utworzyć rzeki 

...nie byłoby oceanu. 

Gdyby ziarno zboża powiedziało: 

jedno ziarno nie może obsiać pola 

...nie byłoby żniwa. 

Gdyby człowiek powiedział: 

jeden gest miłości nie ocali ludzkości 

...nie byłoby nigdy na ziemi sprawiedliwości i pokoju, godności i 

szczęścia. 

                                                                   

 

 

Michel Quoist 

 

http://www.apostol.pl/rozwazania/michel-quoist


 

 
Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 

 

 

 

 

 

 



Święta i ważne daty w lutym 2017 roku 

      Data 
Nazwa święta / wydarzenia 

 

2 lutego  (czwartek)  

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, Ofiarowanie 

Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej), Światowy Dzień 

Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca 

3 lutego  (piątek)  Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem 

8 lutego  (Środa)  
Święto Służby Więziennej, Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

9 lutego  (czwartek)  Międzynarodowy Dzień Pizzy 

11 lutego  (sobota)  Światowy Dzień Chorych 

14 lutego  (wtorek)  Dzień Zakochanych (Walentynki) 

15 lutego  (Środa)  Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 

17 lutego  (piątek)  Dzień Kota 

20 

lutego  (poniedziałek)  
Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 

21 lutego  (wtorek)  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

22 lutego  (Środa)  Dzień Ofiar Przestępstw 

23 lutego  (czwartek)  Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, Tłusty czwartek 

25 lutego  (sobota)  Ostatnia sobota karnawału 

28 lutego  (wtorek)  Ostatki 

 

 

                                                                                                           

 Daniel Zięba 
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Dokarmianie zwierząt w styczniu i lutym. 

Idzie styczeń przez las - ciężki worek niesie. Spotkał leśne zwierzęta.  

Witaj styczniu co tam masz w tym ogromnym worku ??. Mam dla was 

niespodziankę – otworzył styczeń worek wyciągnął sianko dla sarenki, marchewki 

dla zajączków i żołędzie dla dzików. Luty odpowiedział – chłodem powiewam, 

zamiecie niosę. Najedzcie się do syta, będziecie miały więcej siły aby przetrwać 

zimę. 

 

 

 

 

 

                                       

   Sebastian Ferszt 



Kolęda w Naszym Domu 

 

11 stycznia 2017 roku odwiedził nas Kapelan Naszego Domu z wizytą 

duszpasterską. Po krótkiej modlitwie ksiądz poświęcił nasze pokoje mieszkalne.  

 

 

 

   

 

 

                                 Figura Krzysztof 



Jasełka w DPS Bobrek 

12 stycznia 2017 roku gościliśmy w naszym Domu podopiecznych wraz  

z opiekunami z zaprzyjaźnionych placówek pomocy społecznej: PZOL  

w Grojcu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku, DPS w Zatorze, DPS w 

Płazie, DPS w Wadowicach. Grupa literacko-artystyczna z naszego Domu 

przygotowała dla gości inscenizację „Jasełek” na podstawie "Opowieści wigilijnej" 

Charlesa Dickensa. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili aktorzy, 

którzy niejednokrotnie zachwycili niesamowitą grą. Główną rolę odegrał Pan 

Tadeusz Wojtylas – nasz wieloletni Mieszkaniec. 

 

 

 

 

 



Odwiedziny ks. Krzysztofa 

15 stycznia 2017 roku odwiedził nas były Kapelan DPS w Bobrku ks. 

Krzysztof ze scholką z parafii Jana Pawła II w Krakowie. Po uroczystej Mszy 

Świętej odbyło się wspólne kolędowanie.    

 

 

 

                                                               

 

Adam Paluch  



Zabawa w Pogórzu 

 
 18 stycznia 2017 roku odbyła się zabawa karnawałowa, na którą zostaliśmy 

zaproszeni przez koleżanki z Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu. 

Na początku zostaliśmy przywitani przez koleżanki, personel i dyrekcję. 

Wręczyliśmy im prezenty i upominki zrobione na terapii zajęciowej. Wreszcie 

nadszedł czas na Taniec z koleżankami z różnego rodzaju konkursami. Czas płynął 

szybko, po wieczornej kolacji pożegnaliśmy koleżanki i pojechaliśmy z powrotem 

do Bobrka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Adam Paluch 



 

Plener Fotograficzny 
 

W zimowe popołudnie 23 stycznia 2017 roku wybraliśmy się z grupą 

mieszkańców na plener fotograficzny w miejscowości Bobrek. Pogoda dopisała, 

mogliśmy zaobserwować zjawisko osadzania się szadzi na drzewach. Był to 

niesamowity widok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Adam Paluch 
 



 

Wiosno … Czekamy na ciebie. 

Nowy rok zawitał wreszcie, stary sobie  poszedł. Chociaż do wiosny droga mroźna  

i daleka. 

Rosną  w styczniu zaspy śniegu. Że wóz nich ugrzęźnie a na szybach rosną 

srebrne liście  i gałęzie. Więc na inne pory roku nie patrzy zazdrośnie mroźny 

styczeń. Bo w nim także mnóstwo rzeczy rośnie! 

 

 

  

 
                               

 

       Zbigniew Rożek 

 



Libiąż – moje rodzinne miasto 

W Libiążu mieszkałem do 2012 roku. Bardzo dobrze wspominam ten okres 

czasu. Do szkoły chodziłem w pobliskim Chrzanowie, skończyłem specjalną szkołę 

zawodową w zawodzie kucharz. W Libiążu znajduje się kopalnia węgla kamiennego 

„Janina”, w której pracował mój Tata i wiele innych osób które znałem. Od 2012 

roku jestem mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Radwański 

 



Pociągi Pendolino 

Pendolino – Pociągi dużych prędkości od 200 do 250 km/h.  W Polsce PKP 

Intercity stworzyło połączenia Warszawy z Bielskiem-Białą, Gdynią, Gliwicami, 

Jelenią Górą, Katowicami, Kołobrzegiem, Krakowem, Rzeszowem i Wrocławiem 

pociągami Pendolino. Porównaniu ze starymi pociągami Pendolino to nowoczesne 

pociągi z klimatyzacją i Internetem na pokładzie.  Każdy ze składów Pendolino ma 

siedem wagonów. Pociągi mają prawie 190 metrów długości i ważą 395,5 tony. 

Mają dwie klasy oraz kilka tzw. przedziałów menedżerskich. Na pokładzie 

znajdują się 402 miejsca dla pasażerów.  

 

   

                                                     

 

 

 

Artur Danielczok 
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Antonio Banderas zagrał główną rolę w filmie 

„Zorro”. Jest to mój ulubiony aktor, bardzo 

lubię oglądać filmy z jego udziałem – szczególnie 

film „Zorro”. 
 

 

Zorro był dobrym człowiekiem, pomagał innym  

w potrzebie. Stawał w obronie biednych 

i pokrzywdzonych. Był bardzo sprytny  

i silny, uwielbiał robić salta i uniki. Do końca walczył  

ze złem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Zięba 



Mój ulubiony aktor – Marek Kondrat 

 

Marek Kondrat - polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Jest jednym 

z najpopularniejszych aktorów współczesnego polskiego kina. Pochodzi z rodziny 

z tradycjami aktorskimi. Po raz pierwszy będąc jeszcze dzieckiem wystąpił w 

filmie „Historia żółtej ciżemki”. W filmie „Pan  Tadeusz” zagrał rolę Hrabiego.  

 

 

 

 

 

Krzysztof Figura 



Kamil Stoch - następca Adama Małysza 

Kamil Stoch na przełomie 2016 i 2017 roku wystartował w Turnieju Czterech 

Skoczni. W pierwszym konkursie tego turnieju, który odbył się 30 grudnia 2016  

w Oberstdorfie, Stoch zajął 2 miejsce. W noworocznych zawodach w Garmisch-

Partenkirchen, Polak ponownie był 2 na podium. 4 stycznia 2017 w Innsbrucku,  

w rozgrywanym w niekorzystnych warunkach atmosferycznych konkursie, odbyła 

się tylko jedna seria zawodów. Stoch zajął 4. Miejsce. 6 stycznia  

w Bischofshofen rozegrano ostatnie zawody turnieju. Po pierwszej serii Stoch 

zajmował drugie miejsce, po skoku na 134,5 m w serii pierwszej. W drugiej serii, 

Polak uzyskał 138,5 m, co dało mu wygraną w konkursie. Nasz rodak wygrał 

również konkurs Pucharu Świata w Wiśle i Zakopanem. 

 

 

    

 

 

 

 Tomasz Pilszak 



Prace graficzne mieszkańców Naszego Domu z wykorzystaniem 

tablicy interaktywnej. 

 

 

 

   Biela Paweł     Cichy Andrzej 

 

 

 

 
 

   Zbigniew Synowski   Dariusz Tyrlik 
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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 

 

 

 


