
str. 1 
 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym numerze: 

* Tropem  dzikich zwierząt                                                                                                                                         

* Na dworze księżniczki Daisy                                                                                                                                       

* Krynica Zdrój 

*Rozrywka                                                                                                                                                     

*Zamyślenia     

Z życia Domu: 

V Edycja Biegu Ulicznego w Life Festival Oświęcim 2017 

Powitanie Lata 2017 

Piknik Świętojański w Krakowie 

Występ zespołu „Terapolka” 

Klerycy w DPS Bobrek 

XV Festival Piosenki o Miłosierdziu Bożym 

Spotkanie Rodzin w Pogórzu 

Rajd rowerowy DPS Bobrek 2017 

Odpoczynek w Poroninie 

Wycieczka edukacyjna do muzeum Jana Pawła II w Wadowicach 

Rejs promem do Szwecji 

Józef Cygan mieszkaniec Naszego Domu z najdłuższym stażem 

Wspomnienia z wakacji w Niemczech 

Wakacje we Włoszech 

Australia 
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             Mieszkańcy Trójki ostatnio bardzo się rozmiłowali w podróżach, nic w tym 

dziwnego ,wszak podróże kształcą. Jeździmy małymi grupami, naszym własnym środkiem 

transportu, który stanowią dwa busy. Ostatnio odwiedziliśmy krakowskie zoo, 

zwiedziliśmy zamek pszczyński, korzystaliśmy z dobrodziejstw uzdrowiska w Krynicy,  

a także byliśmy gośćmi w pięknym ośrodku rehabilitacyjnym w Porąbce, który prowadzi 

nasza była p. dyrektor Dorota Łabuda. Poniżej przedstawiamy relacje z naszych wojaży. 

Tropem dzikich zwierząt 

 

     Zoo w Krakowie jest średniej wielkości ogrodem zoologicznym, zlokalizowanym w Lesie 

Wolskim , pięknym parku leśnym. Obecnie żyje w nim ponad 1300 sztuk zwierząt, przedstawicieli 

270 gatunków. Liczną grupę stanowią zwierzęta ginące i zagrożone wyginięciem (ponad 100 

gatunków). Są to między innymi: żyrafa Rothschilda, koń Przewalskiego, hipopotam karłowaty, 

panda mała, pantera śnieżna i inne   

Historia  

 

Ogród Zoologiczny otwarto uroczyście 6 lipca 1929 roku. W dniu otwarcia zwierzostan liczył 

94 sztuki ssaków, 98 sztuk ptaków i 12 sztuk gadów. Były to głównie zwierzęta fauny rodzimej, 

ale eksponowano również okazy tak egzotyczne jak małpy. 

 

W czasie II wojny światowej Krakowskie ZOO znajdowało się pod administracją niemiecką. 

Niektóre zwierzęta zostały przetransportowane do niemieckich ogrodów. Sześć dorosłych 

żubrów, które wywieziono z Lasu Wolskiego zginęło w czasie bombardowania w Berlińskim ZOO. 

 

W 1963 roku utworzono samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Miejski Park i Ogród 

Zoologiczny. Rozpoczął się okres rozbudowy i przebudowy ZOO. Obecnie ZOO w Krakowie jest 

średniej wielkości ogrodem europejskim, znanym na całym świecie, uczestniczącym aktywnie  

w międzynarodowych programach hodowlanych 
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Galeria foto. 
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Na dworze księżnej Daisy 

Zamek w Pszczynie – dawna rezydencja magnacka w Pszczynie (niem. Pless), 

powstała w XI lub XII w., od tego czasu wielokrotnie przebudowywana.  

W średniowieczu własność między innymi książąt opolsko-raciborskich, książąt 

opawskich i książąt cieszyńskich. W latach 1548–1765 należał do śląskiego rodu 

Promnitzów, 1765–1847 książąt Anhalt-Köthen-Pless a od 1847 książąt Hochberg 

von Pless z Książa.Jego żoną była słynąca z wielkiej urody  Maria Teresa Oliwia 

Cornwallis-West . Maria Teresa dużo zawdzięczała swej urodzie,  w związku z nią 

nazywano ją „Daisy„, czyli ”Stokrotka. 

Wraz z zabytkowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim o powierzchni 

156 ha tworzy zespół pałacowo-parkowy. W 1946 zamieniony na muzeum.  

W przeciwieństwie do wielu innych zamków i pałaców na Śląsku, zniszczonych na 

skutek działań II wojny światowej i bezpośrednio po niej, w Zamku w Pszczynie 

zachowało się oryginalne wyposażenie i meble, które sprawiają, że jest on obecnie 

jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce.   
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Wycieczka do Krynicy Zdrój 

26 czerwca 2017 r. z samego rana po śniadaniu wyruszyliśmy w podróż, 

kierunek Krynica Zdrój. Krynica Górska – to perła polskich uzdrowisk 

o szczególnych walorach klimatycznych, leczniczych, turystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych, położona w Beskidzie Sądeckim. Swoją sławę Krynica 

zawdzięcza niepowtarzalnej atmosferze i wspaniałym mieszkańcom, którzy witają 

gości z radością i życzliwością. Miejscem zakwaterowania była Osada nad 

Słotwinką.  W ośrodku czekały na nas nie tylko ładne pokoje z łazienkami, ale 

przede wszystkim smakowite posiłki i wspaniały, zawsze życzliwy personel, 

a pogoda była wymarzona: słońce, słońce i jeszcze raz słońce. 

W Krynicy przywitały nas zespoły Folklorystyczne, akurat trwał 

Międzynarodowy Przegląd Zespołów . Cały Nasz wolny czas wypełniliśmy „po 

brzegi”. Korzystając z Atrakcji Krynicy odwiedziliśmy Pijalnię Wód Mineralnych, 

smakując wody  spacerując po słynnym deptaku, pięknym Parku Zdrojowym, 

oglądaliśmy ciekawe "rzeźby kwiatowe", których nie brak w tym rejonie, a które 

zrobiły na wszystkich duże wrażenie.   Kolejną przygodą była podróż  Kolejką 

Linową na Górę Parkową i wspaniały czas na niej spędzony. Inna atrakcją było 

stanie się przez krótki czas kierowcą, siadając za kierownicą gokarta 

przemierzać deptak.  

Korzystaliśmy również z atrakcji Ośrodka; kapiąc się na zewnątrz  

w basenie podgrzewanym i nocą oświetlonym, graliśmy w bilarda czy w piłkarzyki. 

Nie zapomnieliśmy naturalnie zarówno o ciele…kosztując Dan regionalnych 

jak również o Duchu.. biorąc udział w Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym  

w Kościele Zdrojowym. 

Żałowaliśmy, że nasza przygoda już się kończy. Wróciliśmy 28 czerwca Nie 

zapomnimy jednak wspólnie spędzonych, radosnych chwil. wszyscy zasługują na 

szczególną pochwałę, ponieważ ich sposób bycia i zachowanie było wzorowe 

i budziło zachwyt tych, którzy mieli z nami styczność. 

To co widzieliśmy, to co zrozumieliśmy i tego czego doświadczyliśmy nie da 

się opisać Tam trzeba było być i samemu to przeżyć. Samemu doświadczyć, by 

zrozumieć lepiej. 

Jednym słowem było SUPER!!!!! 
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Nasz budynek i jeden z pokoi  
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Z wizytą u p. Stefana  

           Pan Stefan ,to nasz długoletni pracownik i kochany przez wszystkich 

kierowca. Od wielu lat jest emerytem . Po przebytej chorobie przebywał  na 

rehabilitacji w ośrodku Tri Vita w Porąbce . Ośrodek prowadzi pani Dorota 

Łabuda nasza była pani dyrektor. Bardzo nam było miło widzieć p. Stefana  

w dobrej formie .Życzymy zdrowia! 
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Nasz udział w pikniku „Powitanie Lata” 
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Rozrywka 

Płócienny domek na polanie, 

służy turystom za mieszkanie 

*** 

Jaki to miesiąc zamyka szkoły 

i daje dzieciom urlop wesoły? 

*** 

Chrupiąca i złota, 

piecze się lub smaży. 

Najchętniej ją jemy, 

przy nadmorskiej plaży 

*** 

Można na niej się opalać, 

zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą, 

brzegiem morza spacerować 

*** 

Mocno boli, gdy ukłuję- 

-może się rozpłaczesz, 

Ale słodko ci smakuje 

Owoc mojej pracy. 

*** 

 

 Mocno boli, gdy ukłuję- 

-może się rozpłaczesz, 

Ale słodko ci smakuje 

Owoc mojej pracy. 
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ZAMYŚLENIA… 

Z życiem jest tak jak z bajką: zależy nie na tym, czy długo trwa, lecz na tym czy pięknie 

jest ułożona..." 

  

(L. Seneka) 

 

W rytm życia każdego człowieka wpisany jest odpoczynek. Co więcej, potrzeba 

odpoczynku przynależy niejako do istoty człowieka (potwierdzają to choćby nauki 

zajmujące się człowiekiem). Człowiek zajmuje jednak w tym kontekście miejsce 

szczególne. Człowiek, to ktoś, kto wie, że trzeba i odpoczynkowi nadać sens. Bo i czas 

wakacji nie ma być czasem utraconym, ale odnalezieniem tego, co w szarej codzienności 

być może zostało zapomniane. To czas 'odzyskiwania utraconego czasu'. I dlatego 

właśnie dla jednych będzie to, co mieszkańcy Italii nazywają 'dolce far niente' ("słodkie 

nic-nie-robienie), dla innych czas twórczej aktywności, która inne odpocznienie daje... 

Wakacje to dla jednych pokonanie pokusy nieustannego aktywizmu, dla innych aktywność 

inna niż zwykle. Można postawić nieco przewrotne pytanie, czy istnieje jakiś wspólny 

mianownik dla wszystkich na wakacji czas?  

Z pewnością jest nim zawsze świat, planeta ludzi. Świat, którego piękno i w szare  

i w słoneczne wakacyjne dni odkrywać można. Świat podarowany człowiekowi, by w czas 

pracy go ulepszać, a w wypoczynku chwile podziwiać piękno świata. Zatrzymać się nad 

pięknem podarowanym ale i zadanym. Nieodwracalność czasu, który przeminął nie musi 

być wcale smutna i tragiczna. Ona może być twórcza, bo w wakacji porę winna dać nam 

do myślenia... I jeszcze jedno zadanie na czas odpoczynku. Poszukując utracony czas, 

warto uczyć się jak planować życie, by kiedyś móc powiedzieć w obliczu Wiecznych 

Wakacji - żyłem tzn. kochać umiałem. Bo Miłość przekracza bramy czasu i daje czas, 

który nie jest nigdy czasem utraconym.... 

  

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

F.M. Dostojewski 
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V Edycja Biegu Ulicznego w Life Festival Oświęcim 2017 

24 czerwca 2017 roku odbyła się V Edycja Biegu Ulicznego w ramach Life 

Festivalu w Oświęcimiu. W wydarzeniu brali  udział m.in. Zbigniew Starzec – 

Starosta Oświęcimski, Jarosław Jurzak – Wicestarosta oraz  multimedalista 

olimpijski Robert Korzeniowski, który startuje do biegu już po raz czwarty. 

Biegacze ścigali się na dystansie 2,5 km, 5 km oraz 10 km. 

Trasa biegu została wyznaczona ulicami Osiedla Zasole, przebiegała przez 

okolice Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau, gdzie został utworzony 

specjalny „Odcinek Pamięci”. Wśród zawodników znaleźli się mieszkańcy  

i pracownicy Naszego Domu, a najliczniejszą część reprezentacji stanowiły panie 

opiekunki z oddziału I. Spośród naszych uczestników najlepszy wynik uzyskał 

Tomasz Głuchaczka, który zajął II miejsce w biegu na 2,5 km. 

 

Do reportażu wykorzystano niektóre zdjęcia pochodzące z witryny Fakty 

Oświęcim. 

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/255-v-edycja-biegu-ulicznego-w-life-festival-o%C5%9Bwi%C4%99cim-2017
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Powitanie Lata 2017 

23 czerwca 2017 roku już po raz 3 spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi 

na pikniku integracyjnym z okazji „Powitania Lata” Ośrodek „Megalo” w Szyjkach 

położony jest w zacisznym, malowniczym miejscu nad stawami wśród lasów.   

Głównym punktem programu był występ w ramach którego mieszkańcy  

i pracownicy wcielili się w role mieszkańców i ich sąsiadów z Kopydłowa znanego  

z telewizyjnych „spotkań z balladą”. Nie zabrakło również koncertu naszego 

zespołu „Bobriowiacy” oraz tradycyjnych kiełbasek z rusztu. Co prawda, nie 

mieliśmy wpływu na pogodę, ale wszystko było zaplanowane.  

Deszcz lunął dopiero po występie grupy literacko - artystycznej i nie 

przeszkodził w hucznej zabawie tanecznej na zakończenie imprezy. 
 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/254-powitanie-lata-2017
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Piknik Świętojański w Krakowie  

22 czerwca 2017 uczestniczyliśmy w „Pikniku Świętojańskim” 

zorganizowanym przez DPS im. Władysława Godynia w Krakowie. Impreza odbyła 

się w pięknym ogrodzie, a od lejącego się z nieba żaru chronił nas ogromny 

parasol zrobiony z czaszy spadochronu. Gwiazdą spotkania był Andrzej Rybiński, 

który zaprezentował swoje największe przeboje. 

 

 

 

 

  

  

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/253-piknik-%C5%9Bwi%C4%99toja%C5%84ski-w-krakowie
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Występ zespołu „Terapolka” 

18 czerwca 2017 roku odbyły się „Dni Libiąża”, w imprezie brali udział 

mieszkańcy Naszego Domu. Na scenie zaprezentował się zespół „Terapolka” - Trio 

muzykantów z miejscowości Chełmek i Oświęcim, w składzie zespołu wystąpił 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku Pan Mariusz Sajak – gitara basowa  

i wokal . Mieszkańcy byli zachwyceni niesamowitym wokalem Pana Dyrektora.  

 

 

 

 

  

  

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/252-wyst%C4%99p-zespo%C5%82u-%E2%80%9Eterapolka%E2%80%9D
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Klerycy w DPS Bobrek 

         Grupa Kleryków ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie odbywała 

w bieżącym miesiącu praktykę w Naszym Domu. Kleryk Marcin pochodził  

z Przemyśla, Matusz z Mielca, Andrii i Petro z Ukrainy, Damian z Chojnic. 

Serdecznie dziękujemy za chwile spędzone razem. Pozostaniecie na długo  

w naszej Pamięci. W środę 14 czerwca powitaliśmy 3 kolejnych Kleryków. 

  

 

  

  

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/251-klerycy-w-dps-bobrek
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XV Festival Piosenki o Miłosierdziu Bożym 

10 czerwca 2017 roku wraz z panem muzykiem Włodzimierzem Legut 

udaliśmy się na  występ do parku rodzinnego w Chełmku - XV Festival Piosenki  

o Miłosierdziu Bożym. Około godziny 15:00 odbył się występ naszego zespołu 

„Bobriowiacy”, w składzie: Dominik Kwiatkowski, Patryk Szpak, Maciej Wąsala, 

Eugeniusz Binienda – wokal, Krzysztof Figura, Niemczyk Roman – akordeon. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/256-xv-festival-piosenki-o-mi%C5%82osierdziu-bo%C5%BCym
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Spotkanie Rodzin w Pogórzu 

10 czerwca 2017 roku odbyło się „Spotkanie Rodzin” w Powiatowym Domu 

Pomocy w Pogórzu. W imprezie brali udział mieszkańcy Naszego Domu z Hostelu 

I. Wszyscy w tym dniu. Punktem kulminacyjnym spotkania była część artystyczna. 

Mieszkanki DPS w Pogórzu przygotowały występ pt. „W świecie bajek”, który 

bardzo podobał się licznie zgromadzonej publiczności. 

 

 

 

  

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/250-spotkanie-rodzin-w-pog%C3%B3rzu


str. 23 
 

Rajd rowerowy DPS Bobrek 2017  

W piątkowe popołudnie 9 czerwca 2017 roku odbył się Rajd rowerowy  

z udziałem mieszkańców i pracowników Naszego Domu. Atmosfera i pogoda 

podczas rajdu była znakomita, uczestnicy pokonali trasę po okolicach 

miejscowości Bobrek. 

 

  

Odpoczynek w Poroninie 

W dniach od 5 do 8 czerwca 2017 roku mieszkańcy Hostelu II odpoczywali 

w Poroninie. Czas mijał bardzo szybko, pogoda dopisywała każdego dnia. 

Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji turystycznych i niespodzianek. 

Podopieczni z Naszego Domu do południa wspólnie wędrowali, poznając piękno 

krajobrazu górskiego, a wieczorem grali w bilard, piłkarzyki i grillowali. W czasie 

pieszych wędrówek podziwiali m.in. Wielką Krokiew i Krupówki. Ośrodek Limba,  

w którym stacjonowali mieszkańcy był wyposażony w basen z jacuzzi. 
 

 
 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/249-rajd-rowerowy-dps-bobrek-2017
http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/248-odpoczynek-w-poroninie
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Wycieczka edukacyjna do muzeum Jana Pawła II w Wadowicach 

5 czerwca 2017  roku odbyła się wycieczka do domu rodzinnego Jana Pawła 

II w Wadowicach. Nasi mieszkańcy zapoznali się z całą drogą życiową św. Jana 

Pawła II, przez multimedialne prezentacje oraz eksponaty należące do rodziny 

Wojtyłów.  

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualno%C5%9Bci/247-wycieczka-edukacyjna-do-muzeum-jana-paw%C5%82a-ii-w-wadowicach
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Rejs promem do Szwecji 

Rejs promem do Szwecji może być bardzo atrakcyjnym sposobem na 

wakacyjny wypoczynek. Ogromny statek wypływa z różnych lokalizacji np.  

z Gdyni. Bilet zakupiony w kasie jest przepustką na pokład promu. Po wejściu na 

prom obsługa pokładowa wskazuje drogę do kabiny w której znajdują się 

pojedyncze łóżka, stolik, telewizor, mała łazienka z prysznicem. Rejs statkiem 

trwa około 12 godzin, w tym czasie możemy skorzystać z różnych atrakcji 

dostępnych na pokładzie promu, oraz udać się nawet na dyskotekę. Bardzo 

chciałbym popłynąć kiedyś promem do Szwecji.  

 

 

 

 

Figura Krzysztof 
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Józef Cygan mieszkaniec Naszego Domu z najdłuższym stażem 

To był krajobraz powojenny. Mieściły się tutaj różne niemieckie magazyny 

z żywnością i środkami sanitarnymi, w zachodniej części zakładu mieściło się pole 

uprawne. Mieszkańcy domu pracowali w roli od najmłodszych lat. Sadziło się tutaj 

ziemniaki, ogórki i sałatę. Wokół rosły kwiaty i jabłonie, znajdowała się też 

szklarnia. Na terenie domu mieściła się hodowla świń, kur i baranów, była też 

jedna krowa i konie. W miejscu starej rehabilitacji mieściła się piekarnia,  

w pomieszczeniu dzisiejszej administracji mieścił się młyn. W miejscu magazynów 

mieścił się piec do pieczenia chleba. Na kotłowni mieściły się 2 duże piece 

węglowe z dzisiejszych 6 oddziałów były tylko 2 oddziały, dom był cały czas 

modernizowany. Najpierw w miejscu dzisiejszego DPS-u powstał dom dziecka, 

który prowadziły siostry zakonne. Z Biegiem lat powstał Dom Pomocy Społecznej 

kierowany przez różnych dyrektorów m.in. dyrektora Tokarczyka, Ciupkę  

i Konickiego. Obecnym dyrektorem jest Pan Mariusz Sajak. Jestem mieszkańcem 

DPS w Bobrku od maja 1960 roku.  

 

 

Józef  - wiek 6 lat 

 

 

 

 

Józef Cygan 
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Moje wspomnienia z wakacji w Niemczech 

 

Gdy miałem 17 lat, byłem wtedy jeszcze mieszkańcem Domu Dziecka nad 

Sanem w Rudniku to wyjechałem do Niemiec na wakacje do swojej Cioci 

Małgorzaty, która mieszkała w okolicach Berlina. Nie zapomnę tych wakacji. 

Ciocia przygotowała dla mnie wiele atrakcji. Najlepszą atrakcją było zwiedzanie 

fabryki samochodów osobowych BMW, podobały mi się etapy produkcji, dzięki 

której mogłem zobaczyć nowe, luksusowe samochody.  

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Pilszak 
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Wakacje we Włoszech 

Włochy to państwo niesamowitych krajobrazów. Wysokie góry  

i wspaniałe jeziora, pagórki, doliny, wulkany, winnice, i 5 mórz otaczających 

Półwysep Apeniński. Do tego wyspy z najpiękniejszymi plażami na świecie  

z piaskiem w wielu kolorach i słońce, które świeci przez większą część roku. To 

wszystkie zalety przemawiające za wyjazdem do Włoszech na wakacje.  

 

 

 

 

Artur Danielczok 
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Australia 

 Australia jest państwem położonym na półkuli południowej, jest to 

najmniejszy kontynent świata. To jedyny kraj na świecie który obejmuje cały 

kontynent i nie posiada granic lądowych z żadnym Państwem. W Australii 

obowiązuje waluta Dolar Australijski. Głową państwa jest królowa Elżbieta II. 

Stolicą Australii jest Sydney w którym mieści się najsłynniejsza opera na  

świecie w Australii można spotkać kangury Misie koala strusie Emu i różne 

zwierzęta drapieżne na świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Paluch 
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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 

 


