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                        Dzień Chłopaka 
 

Galeria z uroczystego podwieczorku. Składanie życzeń . 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

                        
 

 

Super Chłopaki 
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                            Różaniec do granic 
 

                                          

Przed7-go października cała Polska została opleciona żywym różańcem. Ponad milion Polaków 

wzięło udział w ogólnopolskiej inicjatywie „Różaniec do Granic”, by modlić się o nawrócenie  

i jedność w narodzie oraz o pokój dla Polski i całego świata.       

Od gór aż po Bałtyk, wzdłuż Odry i Bugu w sobotę słychać było jedną modlitwę – modlitwę 

różańcową. Modlenie się na paciorkach różańca świętego było jedną z najważniejszych próśb, 

jakie Matka Boża skierowała do trojga pastuszków 100 lat temu w Fatimie. Dziś, w święto Matki 

Bożej Różańcowej, cała Polska odpowiedziała na prośbę Maryi. Ponad milion ludzi z różańcem  

w ręku stanęło wzdłuż granic naszej Ojczyzny. 

Narodowa modlitwa rozpoczęła się o godzinie 10.30 w 320 kościołach stacyjnych na terenie 22 

diecezji na obrzeżach kraju. Najpierw uczestnicy Różańca wysłuchali katechez. Następnie  

w kościołach odprawione zostały Msze św. Do modlitwy przyłączyli się także wierni  

w kilkudziesięciu miejscach na świecie, m.in. w Paryżu, Londynie, Dublinie, Amsterdamie, Neapolu,  

w Nowej Zelandii oraz w Japonii. Także w żołnierze stacjonujący w bazie lotniczej 

w Afganistanie odmówili modlitwę różańcową. Cała Polska dała świadectwo Europie i światu, że 

jest gotowa bronić wartości chrześcijańskich i rodzinnych. Ze względu na bardzo złą pogodę, 

wielu obawiało się, że podczas akcji „Różaniec do granic” frekwencja jednak nie dopisze. Okazało 

się, że nie było to przeszkodą, a w inicjatywie wzięły udział ogromne tłumy Polaków. 

Niespodziewanie w całej Polsce ok godz. 14:00 poprawiła się pogoda i zza chmur wyjrzało 

Słońce. Niemal wszędzie ukazała się również tęcza. 

 Wielu powie, że jest to zwykłe zjawisko atmosferyczne, ale dla ludzi wierzących, biorących 

udział w „Różańcu do granic” jest zupełnie inaczej. Zwracają oni uwagę, że tęcza pojawiła się 

równocześnie niemal we wszystkich miejscach, w których odmawiano różaniec. Jak przekonują, 

taka synchronizacja tego zjawiska jest bardzo mało prawdopodobna. 

 

http://rozaniecdogranic.pl/mapa
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Co więcej, zwracają oni uwagę, że tęcza ma swoje biblijne znaczenie. Jest znana ze Starego 

Testamentu, kiedy po wielkim potopie ukazała się Noemu. Zgodnie z biblijną tradycją jest to 

znak przymierza Boga z ludźmi. Nic więc dziwnego, że katolicy biorący udział w „Różańcu do 

granic” są przekonani, że zjawisko, które obserwowali w całej Polsce jest znakiem również dla 

nich od samego Stwórcy. 

 

3                       ratując tym samym Europę p                   

e  Mat 

i B Mieszkańcy Trójki także brali udział w  się do akcji „Różaniec do granic”. Nie mogąc wyjechać, 

łączyli się w modlitwie różańcowej w domu. Bardzo dziękujemy pani Małgosi za zorganizowanie 

modlitwy na oddziale. 

ejkkk430-tf9j390utjoigklbklnbgfnbgfsnmiobhnmMmmhjjjjjsajfuftru78tr585t689 

 

https://1.bp.blogspot.com/-dhCjHd-Vovw/Wd2mjey7PJI/AAAAAAAADQc/4SDFw_bt_cAnc7JZD0L1UJ9oV3dBoW9FQCLcBGAs/s1600/wawa.jpg
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Nasze przygotowania do święta zmarłych 
Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017,  

w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota 

iiiuuygt9685r49cijańska po  
MODLITWA RÓŻĄŃCOWA Z 

WYPOMINKAMI NA CMENTARZU 

 
większą flotę ratując tym samym              
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Jesienne spacery 

w przededniu Nastała jesienna pora. Dni stają się coraz krótsze, noce dłuższe, robi się 

coraz zimniej i częściej pada deszcz. Zdarzają się jednak piękne słoneczne dni, które 

chętnie wykorzystujemy na spacery. Jesień to przecież piękne, pełne kolorów drzewa, 

kasztany, żołędzie i jarzębina. Spacery uczą wielu rzeczy. Można połączyć taką 

wędrówkę ze zgadywaniem nazw drzew, lub zwierząt zamieszkujących las. Mieszkańcy 

Trojki bardzo lubią takie jesienne spacery, a ich wiedza  na temat darów jesieni jest 

imponująca.   

 

                                      

 

 

Elżbieta Kowalska (Eliisa) 

Jesienny spacer  

 

W parku mokrym od deszczu 

wiatr wirował wśród liści 

zakołował, zakręcił 

z jarzębiny rwał kiście 

kolorowe jak baśnie 

jak z obrazu Moneta 

że zalśniła wyraźnie 

wielobarwna paleta. 

Popatrzyłam dokoła 

oddech rytm swój odmienił 

nikt tak pięknie nie zdoła 
stworzyć cudów na ziemi.  

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wdT45I7XAhUCaVAKHXW4CLIQjRwIBw&url=https://twitter.com/i/web/status/791626169288458240&psig=AOvVaw0SLihu6XkMl16RG6EiUQLr&ust=1509124458918285
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH-vCM3o7XAhUMfFAKHUndB7oQjRwIBw&url=http://www.bazadziecka.pl/torun/event/dary-jesieni.55914.html&psig=AOvVaw2NW1oNC2uOJ7MU34nPnc3x&ust=1509122621383040
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WYCIECZKA DO OGRODÓW W GOCZAŁKOWICACH 

26 Października korzystając z pięknej pogody ,,Polska Złota 

Jesień” pojechaliśmy podziwiać cuda Natury w Ogrodach  

w Goczałkowicach.. Coś pięknego.. o każdej porze inaczej.. 

Z pewnością godne polecenia na przyjemne spędzenie  

wolnego czasu ;) 
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Zasłużona emerytura     
             Po czterdziestu latach pracy w DPS-ie, na emeryturę odeszła pani Marysia 

Adamska. Zawsze wesoła, ze swoistym poczuciem humoru, z wielkim aktorskim talentem 

potrafiła idealnie nas parodiować. Będzie nam brakowało jej silnego głosu   

i śmiechu.Życzymy jej wszystkiego najlepszego na zasłużonym odpoczynku.               
 
 

 

          

   Może się czujecie dziwnie, 

Że Wam rozdział się zamyka?. 

Nie, kochani! Wręcz przeciwnie. 

Bo w tym taka polityka, 

Że dopiero się otwiera! 

Nowe szanse, możliwości, 

Licznik rusza znów od zera, 

Choć strzykają nieraz kości. 

Co tam kości, precz strzykanie 

Już porzućcie swe zmartwienia 

Radość w Twoim progu stanie 

Szczęście już się zakorzenia. 

 

Jaka radość? Szczęście jakie? 

Zapytacie się nieśmiało. 

Przecież to jest smutne takie, 

Że z robotą się rozstało. 

Lecz tu bardzo się mylicie, 

Nie rozstało, a pozbyło 

Przecież zrywać się o świcie 

Wcale Wam nie było miło! 

 

No a teraz, jak hrabiostwo 

Pełen spokój, luz, beztroska. 

Nic na szybko, nic za ostro. 

Palić można papieroska. 

Żaden zegar nie przymusza, 

I nie goni Was do pracy. 

Głos dyrekcji Was nie rusza, 

Nie wkurzają Was cwaniacy. 

I zaczęła się już stawać 

Jedna prawda oczywista: 

ZUS Wam wreszcie zaczął dawać 

A nie tylko z Was korzystać! 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj21L287Y7XAhUQPVAKHXANDTcQjRwIBw&url=https://www.pocztakwiatowa.pl/en/bukiet-romantyczny-wieczor&psig=AOvVaw3FM_Uhzpw1aPRsSNqoj4Yi&ust=1509126719741442
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                                          Urodziny 

   W październiku 70 –te urodziny obchodził jeden z najstarszych mieszkańców Trójki –

Adam Dudys. Uroczystość urodzinowa odbyła się w miejscowej restauracji Magda. Było 

hucznie i wesoło. Wszystkiego najlepszego ! 
 

                          

                                       

                                                          

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS7sr7_o3XAhVIOCYKHdDCCwwQjRwIBw&url=http://ekartki24.eu/970_ekartka_70_lat_z_okazji_urodzin_najszczersze_zyczenia.html&psig=AOvVaw00H6bAKhSA5bBOcKxvM55X&ust=1509096908305070
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi21ePJ_o3XAhWsDpoKHeJ-DMEQjRwIBw&url=http://www.garnek.pl/lulu32/10953841/70-te-urodziny&psig=AOvVaw00H6bAKhSA5bBOcKxvM55X&ust=1509096908305070
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-gcXh_o3XAhVDb5oKHe-7AZIQjRwIBw&url=https://hellopassion.cupsell.pl/produkt/1963029-Kubek-na-70-ste-urodziny.html&psig=AOvVaw00H6bAKhSA5bBOcKxvM55X&ust=1509096908305070
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Imieniny pana kierownika 

 

 28-go października imieniny obchodzi nasz kochany kierownik ,przyjaciel, dla 

niektóych tata, a nawet (choć trudno w to uwierzyć) dziadek. Z tej okazji 

dziękujemy mu za wszystko i składamy z serca płynące życzenia. 

 

 

 

 

Życzę Ci na imieniny, aby wszystkie plany, 
nawet te abstrakcyjne, udało się zrealizować. 
Szczęścia - dzięki któremu te zamierzenia będą realne. 
Zdrowia, które pomoże w ich realizacji. 
Pieniędzy - bez których, nawet te najwybitniejsze są niczym. 
I przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić. 

 

Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, 
które z pozoru wydają się trudne,  
realizacji planów, nowych marzeń 
oraz kolejnych natchnień. 
 

                        

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj006Xyj4_XAhUJU1AKHUaDAicQjRwIBw&url=https://www.theperfectgift.ae/elegant-roses-in-a-gift-box&psig=AOvVaw3xbCWRkdKD0KQ6GOtFVC9I&ust=1509134444108066
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Rozrywka „o szefie” 

 

   

                                                                          

 

             

https://jajamioasfalt.pl/8781/kiedy-szef-pyta-kto
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://cliparting.com/wp-content/uploads/2016/08/Fall-leaves-fall-leaf-clipart-free-clipart-images-cliparting.jpg&imgrefurl=http://cliparting.com/free-leaves-clip-art-20070/&docid=DINXmqj2bF-esM&tbnid=yvBp_CF8srwxzM:&vet=1&w=640&h=571&bih=783&biw=1600&ved=0ahUKEwjewpGDjpnXAhUEY1AKHViTAucQxiAIGigC&iact=c&ictx=1
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkl_GWjpnXAhWMY1AKHckxDwQQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-beautiful-autumn-leaves-falling-down-multi-colored-gently-white-copy-space-image33671465&psig=AOvVaw0fIAbWJjgjWkCOCPL_nHOf&ust=1509479100503867
https://www.pocisk.org/20482/szef.html
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVuuf0g5nXAhXJLVAKHetbAvQQjRwIBw&url=https://www.xdpedia.com/4414/szefie_chce_podwyzke.html&psig=AOvVaw17jweNptCU2t9DknQCWM7A&ust=1509476350962741
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://cliparting.com/wp-content/uploads/2016/08/Fall-leaves-fall-leaf-clipart-free-clipart-images-cliparting.jpg&imgrefurl=http://cliparting.com/free-leaves-clip-art-20070/&docid=DINXmqj2bF-esM&tbnid=yvBp_CF8srwxzM:&vet=1&w=640&h=571&bih=783&biw=1600&ved=0ahUKEwjewpGDjpnXAhUEY1AKHViTAucQxiAIGigC&iact=c&ictx=1
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„ZDROWA” KRZYŻÓWKA 

 

 

Jesienny labirynt 

                            

http://babyonline.pl/pub/babyonline_2015/labirynty/labirynt-wiewiorka.pdf
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-j-32hZnXAhURaVAKHZisAgkQjRwIBw&url=http://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/krzyzowki-dla-dzieci/&psig=AOvVaw1tIrumCbIwKfSCCPTkv2pO&ust=1509476825178989
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Zamyślenia… 

 Dawno temu, w kraju o nazwie mi nieznanej, rosło wielkie drzewo mango. Pewien mały chłopiec lubił przychodzić do drzewa 

i bawić się z nim. Robił to prawie codziennie. Wspinał się na gałęzie, jadał owoce mango, ucinał sobie drzemki w cieniu 

drzewa. Bardzo kochał to drzewo, a ono odwzajemniało to uczucie. Było bardzo szczęśliwe. 

Czas płynął i chłopiec był coraz starszy. W końcu urósł na tyle, że coraz rzadziej bawił się w towarzystwie drzewa. 

Pewnego dnia pojawił się ze smutnym wyrazem twarzy. 

– Chodź – powiedziało drzewo – pobaw się ze mną. 

– Nie jestem już dzieckiem, nie bawię się już wokół drzew – odparł. – Wolę bawić się zabawkami, ale nie mam pieniędzy, by 

je kupić. 

– Niestety, nie mam pieniędzy – powiedziało drzewo – ale mam swoje owoce. Możesz je zerwać i zanieść do miasta na targ. 

W ten sposób zdobędziesz potrzebne ci pieniądze. Chłopiec był ogromnie uszczęśliwiony. Zebrał wszystkie owoce mango, 

jakie rosły na drzewie, i poszedł do miasta z uśmiechem na twarzy. Drzewo także było szczęśliwe. 

Niestety, chłopiec bardzo długo nie wracał. Z tego powodu drzewo posmutniało. 

Czas dalej płynął, a chłopiec stał się dorosłym człowiekiem. Kiedy wrócił, drzewo znowu było szczęśliwe. 

– Chodź – powiedziało – pobaw się ze mną. 

– Nie mam czasu na zabawę – odpowiedział młody mężczyzna. – Muszę pracować na utrzymanie swojej rodziny. Musimy 

zbudować dom, żeby żyć bezpiecznie. Czy możesz mi w tym pomóc? 

– Niestety, nie mam domu – powiedziało smutno drzewo – ale możesz ściąć moje gałęzie, aby zbudować dom dla rodziny. 

Człowiek nie wahał się i ściął wszystkie gałęzie, po czym odszedł zadowolony. Drzewo było szczęśliwe, widząc go 

uśmiechniętym. Ale mężczyzna znowu długo nie wracał. Drzewo było znów samotne i smutne. 

Czas płynął i w pewien letni dzień mężczyzna wrócił. Był już w średnim wieku, ale drzewo było zachwycone. 

– Chodź i pobaw się ze mną! – niemal krzyknęło z radości. 

– Jestem za stary i zbyt smutny, by się bawić – odpowiedział człowiek. – Dużo przez ostatnie lata pracowałem i jestem 

zmęczony. Marzę o łodzi, by móc pożeglować po morzu. Dzięki temu mógłbym się zrelaksować. Czy możesz dać mi łódź? 

– Niestety, nie mam łodzi – powiedziało drzewo – ale możesz użyć mojego pnia do budowy łodzi. Wypłyniesz na szerokie 

wody i będziesz szczęśliwy. 

Człowiek ściął więc pień, pozostawiając jedynie pniak, który nie sięgał nawet do kolan. Zbudował piękną łódź i znowu nie 

wrócił przez długi czas. Ale drzewo było szczęśliwe, że mogło mu pomóc. 

Wreszcie, po bardzo wielu latach, mężczyzna wrócił. Był bardzo stary. 

– Niestety – powiedziało drzewo – nie mam nic więcej do ofiarowania. Nie mam już owoców. 

– Mam za słabe zęby, żeby jeść owoce – odpowiedział starzec. 

– Nie mam już pnia i gałęzi, po których mógłbyś się wspinać. 

– Jestem za stary, żeby chodzić po drzewach. 

– Wybacz – powiedziało drzewo ze smutkiem. – Pragnę ci coś ofiarować, ale nic mi nie pozostało. Mam już tylko umierające 

korzenie. 

– Teraz już nie trzeba mi wiele do szczęścia – rzekł starzec. – Wystarczy mi spokojne miejsce do odpoczynku. Jestem 

bardzo zmęczony po tych wszystkich latach, które przeżyłem. 

– Skoro tak – powiedziało drzewo – usiądź przy mnie. Jestem tylko pniakiem, ale doskonale nadaję się jako oparcie dla 

zmęczonego człowieka. 

Mężczyzna usiadł i oboje znowu byli szczęśliwi. 

 

Każdy z nas ma w swoim życiu takie drzewo jak to występujące w powyższej opowieści. Tym drzewem są nasi rodzice. 

Autor: Shel Silverstei 
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Święta i ważne daty przypadające w grudniu 2017 roku 

Data Nazwa święta / wydarzenia 

1 listopada  (Środa)  Wszystkich Świętych 

2 listopada  (czwartek)  Dzień zaduszny 

3 listopada  (piątek)  Święto Myśliwych (Dzień Św. Huberta) 

6 listopada  (poniedziałek)  
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas 

Wojen i Konfliktów Zbrojnych 

9 listopada  (czwartek)  
Światowy Dzień Jakości, Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i 

Antysemityzmem 

10 listopada  (piątek)  Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 

11 listopada  (sobota)  Narodowe święto Niepodległości 

14 listopada  (wtorek)  Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę 

16 listopada  (czwartek)  Światowy Dzień Rzucania Palenia, Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

17 listopada  (piątek)  Międzynarodowy Dzień Studenta, Ogólnopolski Dzień bez Długów 

19 listopada  (niedziela)  
Światowy Dzień Przewlekłej Choroby Płuc, Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar 

Wypadków Drogowych 

20 listopada  (poniedziałek)  Dzień Uprzemysłowienia Afryki 

21 listopada  (wtorek)  Dzień Pracownika Socjalnego, Dzień Życzliwości, Światowy Dzień Telewizji 

22 listopada  (Środa)  22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 

23 listopada  (czwartek)  22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 

24 listopada  (piątek)  22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 

25 listopada  (sobota)  

Światowy Dzień Pluszowego Misia, Światowy Dzień bez Futra, 22-26 listopada Dni 

Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowy Dzień 

Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, Dzień Kolejarza 

26 listopada  (niedziela)  22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 

29 listopada  (Środa)  
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim, Andrzejki (w nocy z 29 

na 30), Dzień podchorążego 

 

 

                                                                                                   Daniel Zięba 
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Wycieczka do Goczałkowic Zdroju 

 

6 października 2018 roku odbyła się wycieczka do Goczałkowic Zdroju.  

Goczałkowice słyną z ogrodów pokazowych „Kapias”. Spacer po ogrodach 

urozmaicił spędzony czas w malowniczym otoczeniu roślin pochodzących  

z różnych kontynentów świata. Nasi mieszkańcy byli zachwyceni pięknem natury 

tego wyjątkowego miejsca w naszej okolicy. 

 

  

  

 

 

 

 

Piotr Ziembka 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualności/273-wycieczka-do-goczałkowic-zdroju
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Mayday 

13 października 2017 roku odbył się mieszkańców DPS Bobrek do Teatru 

Bagatela w Krakowie na spektakl pt. „Mayday”. Znakomity komizm sytuacji 

fabularnych i języka rozśmieszył publiczność do łez. 

 

 

 

Piotr Ziembka 
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XIV Beskidzki Turniej Badmintona 

W dniu 26 października w Strumieniu odbył się XIV Beskidzki Turniej 

Badmintona. 

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku reprezentowało 4 zawodników zdobywając  

następujące lokaty : 

Michał Krcil – gra pojedyncza 2 miejsce, gra deblowa 3 miejsce 

Błaszczakiewicz Marek - gra pojedyncza 3 miejsce, gra deblowa 3 miejsce 

Kozieł Sebastian - gra pojedyncza 4 miejsce, gra deblowa 3 miejsce 

Bryzik Jan gra pojedyncza 2 miejsce 

Zawodnikom kibicował Kwiatkowski Dominik  

Tak znakomite rezultaty osiągnięte przez Naszych mieszkańców były możliwe dzięki 

systematycznym treningom i ćwiczeniom prowadzonym przez Pana Krzysztofa 

Adamskiego. Jan Bryzik i Krcil Michał otrzymali nagrodę specjalną od Pani Burmistrz 

Strumienia za „najstarszą parę w grze deblowej”. 

Serdecznie gratulujemy sukcesów !  

 

        Piotr Miodoński / Piotr Ziembka 
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Józef Cygan – Wspomnienia 

 

Jestem mieszkańcem DPS w Bobrku od maja 1960 roku. Jak byłem 

dzieckiem to zostałem umieszczony na oddziale II, przypominam sobie, że mieścił 

się tam gabinet dentystyczny do którego 2 razy w tygodniu przyjeżdżała pani 

stomatolog. Obok mieścił się gabinet lekarski. Na oddziale znajdowała się sala 

telewizyjna z jednym telewizorem lampowym i adapterem na płyty winylowe. 

Pamiętam jak ówczesny dyrektor podawał komunikaty przez głośniki umieszczone 

w pokojach. Jego gabinet znajdował się obok oddziału. Z całości placówki było 

tylko jedno wyjście główne. W zakładzie znajdowała się własna pralnia i sala 

gimnastyczna.  

 

 

 

 

 

 

Józef Cygan 
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  Louis de Funes 
 

 Louis de Funes to był francuski aktor komediowy zagrał w 130 rolach 

filmowych. Zagrał w filmach „Żandarm z Saint”, „Przygody Rabbiego Jakuba”, był 

znanym aktorem na całym świecie i w całej Francji. Z pochodzenia był Hiszpanem. 

Miał specyficzne poczucie humoru, świetnie wczuwał się w każdą rolę. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AdamPaluch 
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Puszcza  Białowieska 

Puszcza Białowieska jest to kompleks  leśny, jest położony na terenie Polski  

i Białorusi. W puszczy występuje największa populacja wolnego żubra na świecie  

i różnych gatunków zwierząt i płazów. Fauna płazów Puszczy obejmuje 12 

gatunków. Płazy ogoniaste reprezentują traszka zwyczajna i traszka 

grzebieniasta. Płazy bezogonowe to – rzekotka drzewna występująca głównie w 

lasach. Występują tu też duże drapieżniki – ryś euroazjatycki oraz wilk szary. 

Można też znaleźć różnego gatunku grzyby spacerując jesienią po terenie 

puszczy.  

 

 

 

 

Abraham Olczak 
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Polskie góry 

Miłośnicy wędrówek po szlakach i zdobywania szczytów górskich z całą 

pewnością znajdą coś dla siebie wśród pasm górskich jakie znajdują się w Polsce. 

W naszym kraju znajduje się wiele górskich zakątki, które pozwalają turystom na 

najróżniejsze formy wypoczynku w tych niesamowitych krajobrazach. Na terenie 

Polski znajduje się aż 28 szczytów należących do Korony Polskich Gór i wiele 

atrakcyjnych miejsc zlokalizowanych w takich pasmach górskich jak: Tatry, 

Beskidy, Bieszczady, Pieniny, Góry Świętokrzyskie oraz Karkonosze. 

 

 

Tomasz Pilszak 
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Historia zamku na Wawelu 

Mieszko I wybrał Wawel, jako główną z swoich siedzib. Przyjęcie przez niego 

chrześcijaństwa wprowadziło Polskę w krąg kultury zachodniej. W  1000 roku 

ustanowiono w Krakowie biskupstwo i powstała katedra na Wawelu. Za panowania 

królów: Aleksandra i Zygmunta I, następnie Zygmunta Augusta przekształcono 

zamek, w renesansową siedzibę. Był to czas rozwoju sztuki i nauk 

humanistycznych. Po przeniesieniu się króla Zygmunta III Wazy wraz z dworem 

do Warszawy, zamek stracił na swym dotychczasowym znaczeniu. Pozostał jednak 

jedną z królewskich rezydencji, a w katedrze nadal odbywały się koronacje  

i pogrzeby polskich królów. Zamek był wielokrotnie niszczony i grabiony w czasie 

działań wojennych. Z początkiem XX wieku podjęto program odnowy Wawelu, 

zmierzający do przywrócenia mu dawnej świetności, a po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości przekształcono go w muzeum. 

 

 

 

 

 

Figura Krzysztof 
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Znaczenie imienia Zbigniew 

 

Jest Dobrym graczem łatwo  przezwycięża porażki. Potrafi  doskonale 

myśleć. Kocha  spacery na wsi i pikniki. Ma wielki  zmysł przyjaźni wobec ludzi. 

Lubi  otaczać  się ludźmi, uwielbia dyskutować. Cechuje go uprzejmość. Potrafi 

uważnie wysłuchać drugiego człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Rożek 
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Koncert zespołu Farben Lehre w Oświęcimiu 

 

19 października 2017 roku odbył się koncert punkowo-rockowy zespołu 

Farben Lechre w Oświęcimskim Centrum Kultury. Na koncercie była obecna grupa 

mieszkańców DPS Bobrek. Koncert bardzo mi się podobał, szczególnie gra 

gitarzysty, wokal i efekty dźwiękowe. FARBEN LEHRE powstał we wrześniu 1986 

roku w Płocku, z inicjatywy wokalisty Wojciecha Wojdy oraz perkusisty Marka 

Knapa. 

 

 

 

Głuchaczka Tomasz 
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Zespół Scorpions 

 

Scorpions - Zespół hardrockowy założony  12 Listopada  1965 roku  

w Niemczech. Scorpions tworzy muzykę z gatunku muzycznego „Hard Rocka  

i Heavy Metalu”. Najważniejsi członkowie grupy to: założyciel zespołu - gitarzysta 

Rudolf Schenker oraz wokaliksta Klaus Meine, który zachwyca fanów 

niesamowitym głosem. Zespół jest znany na całym świecie z utworów takich  

jak: „Rok You Like a Hurricane”, „Still Lovng You”, „Wind of Change”. 

Największych hitów tego zespołu mogę słuchać bez końca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Rożek 
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Michael Jackson 

Michael Jackson był znakomitym muzykiem, aktorem i tancerzem. Na 

scenie występował od 6 roku życia. Jego największe przeboje były znane na całym 

świecie. Każdy młody człowiek posiadał w swojej kolekcji muzycznej płyty 

Jacksona. Przez okres swojej kariery sprzedał miliony egzemplarzy płyt. Od 1988 

do 2005 Jackson mieszkał w swojej posiadłości w Kalifornii, zwanej Neverland 

Ranch, gdzie zbudował wesołe miasteczko, prywatne zoo, salę kinowo - teatralno - 

taneczną, salę gier komputerowych, wioskę indiańską, XIX wieczny Dziki Zachód, 

słynny zegar kwiatowy, stację kolejkową. Michael Jackson zmarł w 2009 roku na 

nagłe zatrzymanie krążenia.     

 

 

 

Zięba Daniel  
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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 

 

 

 

 

 


