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Święto Wszystkich Świętych Zmarłych 

 

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest u nas w Polsce pierwszego listopada. Jest to dzień, 

w którym wspominamy dusze znanych i nieznanych świętych. Często mylony on jest z Dniem 

Zadusznym – dniem zmarłych, kiedy to czcimy naszych zmarłych i odwiedzamy ich groby. Jednak 

chodzenie na groby pierwszego listopada mocno zakorzeniło się i przyjęło w naszej kulturze. 

Dlatego jest to rzeczą normalną. Sprzyja temu fakt, że Dzień Wszystkich Świętych jest u nas 

dniem wolnym od pracy, co powoduje, że wiele osób podróżuje, by odwiedzić groby bliskich, 

zapalić znicze, zostawić kwiaty i pomodlić się za ich dusze. Jednak to właśnie Dzień Zaduszny 

jest tym dniem najważniejszym dla naszych zmarłych bo to właśnie wtedy powinniśmy oddać im 

hołd. 

 

Dzień Zaduszny następuje zaraz po Dniu Wszystkich Świętych. Jest to dzień, który w sposób 

szczególny czci i wspomina dusze zmarłych. Katolicy wierzą, że nie wszyscy zmarli od razu idą do 

nieba, ale muszą odpokutować swoje grzechy w czyśćcu. Katolicka wiara przyjmuje, że czyściec 

oczyści dusze z wszystkich grzechów, z których nie zdążyli się wyspowiadać i odpokutować na 

ziemi. Modlitwa i msze za zmarłych mają im w tym pomóc. Kościół nie mówi nic o czasie 

przebywania duszy w czyśćcu, o jego położeniu czy dokładnemu przebiegowi odkupienia win. 

Święty Augustyn oraz wielu innych dla zrozumienia istoty czyśćca porównywało go do ognia. Tak 

jak ogień wypala wszystko tak czyściec wypala grzechy człowieka, aby mógł wejść do nieba będąc 

bez skazy. 

 

 
 

W Dzień Zaduszny odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, choć nie tylko. Warto również 

wybrać się na groby nieznanych żołnierzy. Jest to dobry moment, aby przypomnieć o historii  

i o tym jak ważna jest pamięć o setkach bezimiennych żołnierzy, którzy oddali życie za ojczyznę. 

Zapalić im znicz. Pomodlić się za nich. 

 

   
 

https://4.bp.blogspot.com/-YuGD26EHsp4/WBiL-MP1U4I/AAAAAAAAFWQ/2hcR-qncuUg7CeX6s5aG7x3y62uV1-SywCLcB/s1600/270bac138dcdfcbb8d088d08f78735afab229452.jpeg
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo7aqy3uTXAhVFaxQKHfAFAoQQjRwIBw&url=http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/szydlowiec/art/8349480,smierc-mlodego-strazaka-z-oronska,id,t.html&psig=AOvVaw2mIfEVYKC-yNHvZgrXRtYs&ust=1512077551162950
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                            Niepodległa-Święto Odzyskania Niepodległości 

               

Mieszkańcy Trójki  wzięli udział w okolicznościowej akademii, wykonali gazetkę ścienną, oglądali 

transmisję telewizyjną z państwowych uroczystości, a wieczorem wysłuchali koncertu pieśni 

patriotycznych.                 
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                                    Andrzejki 

 

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię świętego 

Andrzeja. Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy przed rozpoczynającym się okresem 

Adwentu, w którym powstrzymywano się tradycyjnie od zabaw, podobnie jak w okresie Wielkiego 

Postu. Mieszkańcy Trójki bawili się na tradycyjnych andrzejkach na oddziale. Były wróżby, tańce  

i pyszna pizza.(galeria z imprezy w następnym numerze) 

 

                                                 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmveTw6uTXAhXGWRQKHZmyBKEQjRwIBw&url=https://okropny.wordpress.com/2013/11/30/andrzejki/&psig=AOvVaw2ENKYbbHZ0qQ2I6bm3k2Tk&ust=1512080961250338
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT97fM7-TXAhVHyRQKHbsqAkUQjRwIBw&url=https://www.nocowanie.pl/noclegi/poronin/kwatery_i_pokoje/32534/termin,22.html&psig=AOvVaw3YUHHs0WOb1VvQMkGJdrJz&ust=1512082179573027
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   Rozrywka                                                              

 

 

Poziomo 

 3. wróżysz sobie, bo chcesz ją poznać  

 5. zaczyna się wkrótce po Andrzejkach  

 6. sposób przepowiadania przyszłości  

 8. lejemy go przez ucho klucza  

 9. najlepsza pora na andrzejkową zabawę  

 11. miesiąc, w którym obchodzi się Andrzejki 

Pionowo 

 1. wróżą sobie panny i ...  

 2. inaczej wróżba  

 4. rychło chce go wziąć panna  

 7. święto wróżb  

 10. w popularnej wróżbie ustawiamy je kolejno w kierunku drzwi 
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Samotny, zdesperowany żab (samiec żaby), dzwoni do wróżki i pyta się jak będzie malować się 

jego najbliższa przyszłość… 

– Spotka Pan piękną, młodą atrakcyjną dziewczyna która będzie chciała wiedzieć o panu wszystko. 

– To wspaniale!! Spotkam ją na jutrzejszej zabawie ? – kumka zachwycony. 

– Nie – odpowiada głos w słuchawce – Na zajęciach z biologii. 

                         
Wróżka mówi do klientki: 

– Chłopak panią zdradza. 

– Chyba musiała pani odwrotnie rozłożyć karty. 

                        
Do wróżki przyszedł śpiewak operowy. Ta spojrzała w kryształową kulę i mówi:  

- Mam dla pan dobrą i złą wiadomość. Którą chce pan usłyszeć pierwszą?  

- Tę dobrą.  

Po śmierci będzie pan śpiewał w chórze anielskim.  

- To wspaniale. A ta zła ?  

- Pierwsza próba jutro o dziesiątej.  

                                                             

 

Facet przechadzający się po mieście dostrzega lokal wróżki. Wchodzi tam żeby się pośmiać. 

- Widzę, że jest pan ojcem trójki dzieci - obwieszcza wróżka, wpatrując się w szklaną kulę. 

- Phi! A to dobre! Tak się pani zdaje ? - parska śmiechem mężczyzna. - Jestem ojcem czwórki 

dzieci. 

- Phi! A to dobre! - odpowiada wróżka. - Tak się panu tylko zdaje... 
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Zamyślenia… 

Pewnej kobiecie zmarł synek. Kobieta bardzo rozpaczała.  

     Którejś nocy synek przyśnił się jej. Szedł drogą ubitą kamieniami a przed nim łąka  

i zieleń nadnaturalnej piękności. Dziecko dźwiga wiadra pełne wody, chce wejść na tę 

łąkę ale co się zbliży droga wydłuża się i łąka się oddala. Dziecku chce się pić a nie może 

napić się nawet kropli z wiader musi dojść do łąki i napić się wody źródlanej, ale dojść nie 

może.  

     Matka podchodzi do dziecka i mówi:  

     - "Syneczku postaw wiadra i pobiegnij na łąkę i możesz napić się wody z wiadra, 

będzie Ci lżej".  

     - "Nie mamusiu nie mogę Te wiadra to nie wiadra wody to wiadra twoich łez, a jedna 

łza waży tyle co tysiące wiader wody".  

      Matka obudziła się, przestała rozpaczać a pomodliła się za swojego synka. Następnej 

nocy synek znowu jej się przyśnił. Tym razem szczęśliwy, uśmiechnięty biegał po łące, 

bawiąc się ze zwierzętami, a dalej stał ładny domek. Matka spytała synka czemu taka 

zmiana. Synek jej odpowiedział:  

      - "Widzisz mamo każdy z nas popełni jakiś grzech, choćby najmniejszy. I żeby dojść 

do tej łąki, do tego domu musimy odbyć pewną drogę. Droga ta zależy też często od 

naszych bliskich. Jeśli popadają w rozpacz tak jak Ty droga nasza się wydłuża. Każda łza 

jest ciężarem nie do zniesienia i długością nie do zmierzenia. Każda modlitwa skraca 

drogę. Gdybyś nie rozpaczała już dawno bym tu był. Musisz też wiedzieć że często 

rozpacz zamyka nam na zawsze możliwość spotkania i zamieszkania razem w tym domu."  

 

wg. Emmy Simms  
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Pan Listopad 

PRZYSZEDŁ  SOBIE DO  OGRODU  STARY  SIWY PAN 

LISTOPAD. GRUBE  PALTO  WZIĄŁ OD CHŁODO I 

KALOSZE MA NA STOPACH.  
(autor wiersza Wanda Grodzieńska) 

 
           

              Zbigniew Rożek 

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualności/286-życzenia-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego
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Wernisaż w naszym Domu 

17 listopada 2017 roku odbył się uroczysty wernisaż prac mieszkańców 

DPS Bobrek. Autorami prac byli Panowie: Piotr Łaciak, Kamil Nycz, Marek Syjota, 

Sebastian Ferszt. Dzieła powstały w pracowni plastycznej przy współpracy  

z Panią Ewą Rudyk-Niemczyk oraz Panią Jolantą Rzymkowską – instruktorami 

terapii zajęciowej. Oficjalnego otwarcia wernisażu dokonał zastępca Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Bobrku Pan Arkadiusz Makulec. 

 
 

 
 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualności/285-wernisaż-w-naszym-domu
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Beskidzki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych  

W dniu 15 listopada 2017 roku w Bielsku Białej odbył się Beskidzki Mityng 

Pływacki Olimpiad Specjalnych. 

Klub Spartakus działający w Naszym domu reprezentowało 2 zawodników: 

 Figura Krzysztof – styl klasyczny (25 m) 2 miejsce srebrny medal; 

 Głuchaczka Tomasz styl dowolny (25 m) 2 miejsce srebrny medal. 

Tym razem zawodników swoim dopingiem wspierali: 

 Bogusław Łanoszka oraz Krzysztof Kubik 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/spartakus/284-beskidzki-mityng-pływacki-olimpiad-specjalnych
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 Listopad miesiącem pamięci 

13 listopada 2017 roku grupa Naszych mieszkańców uczestniczyła w lekcji 

historii w muzeum Auschwitz-Birkenau. 

 

      
 

99 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

10 listopada 2017 roku. Grupa teatralno – literacka DPS Bobrek wspólnie  

z pracownikami domu przygotowała akademię z okazji 99 rocznicy Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości.  

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych. 
 

          
 

 

 

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualności/282-listopad-miesiącem-pamięci
http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualności/281-99-rocznica-odzyskania-przez-polskę-niepodległości
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Spektakl „Wędrowne ptaki” 

8 listopada 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  

w Chełmku odbył się spektakl pod tyt. „Wędrowne ptaki” wystawiony przez osoby 

niesłyszące z grupy teatralnej działającej przy stowarzyszeniu Teatr Grodzki w 

Bielsku Białej.  Przedstawienie odwoływało się do refleksji nad upływem czasu  

i przemijaniem życia.  

Mieszkańcom Naszego domu bardzo podobała się gra aktorów oraz scenografia 

spektaklu.  

 

 

 

      

 

 

  

 

http://dpsbobrek.pl/index.php/80-aktualności/280-spektakl-
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Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia 

Na kilka tygodni przed Świętami Bożego Narodzenia  można zacząć robić 

porządki w domu – umyć okna, wytrzepać dywany, powycierać meble i żyrandole. 

Ważnym elementem przygotowań jest tworzenie listy prezentów pod choinkę. 

Prezenty możemy kupić przez Internet, albo udać się do sklepu. Ostatnim 

etapem przygotowań jest odnalezienie choinki, bombek, łańcuchów i lampek 

choinkowych.  

 

 

Daniel Zięba 
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Czym się zajmuje zegarmistrz  ? 

 

 

Zegarmistrz – zajmuje się naprawą zegarków, lutuje, spawa, wymienia części, 

wymienia baterie lub nakręca zegarki. Ma własny warsztat. 

 

       Andrzej Janas 

Jak działa elektrownia ? 

Produkcja energii  elektrycznej w  Polsce, która  dostarczana  jest  

codziennie  do naszych  domów  fabryk  i przedsiębiorstw  oparta jest głównej 

mierze na klasycznych  elektrowniach węglowych . Aby powstał w nich prąd to 

trzeba spalić w nich węgiel. Spalając go w specjalnych piecach podgrzewa się 

zgromadzoną  w  instalacji elektrowni wodę dzięki czemu uzyskuje się parę 

wodną, która wprowadzana jest  do  turbiny. 

 
 

                                                                                                 Józef Cygan 
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Praca mechanika i zagrożenia z nią związane 

Mechanik jest to osoba  zajmująca się naprawą samochodów, maszyn   

i różnych  urządzeń mechanicznych. Praca mechanika jest  bardzo ciężka  

i odpowiedzialna. Zawód mechanika wymaga  posiadania ogromnej  wiedzy na 

temat rózych dziedzin techicznicnych i elektronicznych.  Praca mechanika niesie 

ze sobą wiele zagrorzeń – upadek z wysokości, przygniecenie ciała, urazy, 

oparzenia, rany cięte, porażenia prądem elektrycznym.  

 

 

 

 

Abraham Olczak  

 



str. 17 
 

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych przypada corocznie 1 listopada. Odnosi 

się do wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia. Dzień Zaduszny 

jest po dniu Wszystkich Świętych. W tym czasie Polacy odwiedzają groby 

bliskich sobie osób, zaświecają znicze, przynoszą chryzantemy. Jest to czas 

poświęcony na zadumę i modlitwę za zmarłych.   

 

 

 

 
                     

                                                                                                    Artur Danielczok  
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Obchody Święta Niepodległości  

 
Święto Niepodległości jest świętem obchodzonym 11 listopada w Polsce. Jest to 

święto upamiętniającym odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.  

 

W tamtych czasach Polska znikła z mapy  na okres 123 lat. Nasze państwo zostało 

poddane rozbiorom przez Austrię, Prusy, Rosję. Święto Niepodległości jest 

najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od 

pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju, a najważniejsze uroczystości 

odbywają się w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adam Paluch 
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Zorza polarna 
  

 Zorza polarna jest to zjawisko obserwowane na niebie – powstanie bardzo 

silnego pola magnetycznego tworzy zielono – różowe fale na niebie. Zorza polarna 

jest widoczna za kołem podbiegunowym od września do marca. Jednak najlepszym 

miesiącem do obserwacji jest styczeń. Zorza polarna występuje najczęściej  

w: Północnej Skandynawii, Islandii, Grenlandii, Alasce, północnej Kanadzie,  

w Syberii, północnych stanach USA. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

 

  

  

  

        
Adam Paluch 
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Policja 

Policja – służba mundurowa służąca społeczeństwu poprzez zapewnienie 

bezpieczeństwa obywatelom Polski. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji  

z dnia 6 kwietnia 1990 roku. 

Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, 

prewencyjnej, wspomagającej – tworząc wydziały takie jak:  

- Wydział Prewencji (pododdziały np. zespół dzielnicowych, zespół dyżurnych, 

zespół ds. wykroczeń),  

- Wydział Do walki z przestępczością gospodarczą,  

- Wydział Kryminalny (pododdziały np. zespół ds. narkotyków, zespół ds. 

nieletnich, zespół techników kryminalnych, zespół dochodzeniowo śledczy),  

- Wydział Ruchu Drogowego 

- Wydział specjalny - służby specjalistyczne (np. Policja Wodna, Lotnicza, 

Kolejowa)  

 

 
 

Tomasz Głuchaczka 
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Walka bokserska Adamek vs Kassi 

18 listopada W ringu wystąpił mistrz świata dwóch kategorii wagowych i jeden  

z najlepszych polskich pięściarzy w historii - Tomasz Adamek. "Góral"  

w Częstochowie zmierzył się z niezwykle niebezpiecznym Kameruńczykiem 

Fredem Kassim. Adamek przeważał w każdej rundzie. Pokazał się z dobrej strony 

pod względem kondycyjnym. I starał się wywierać presję od pierwszego do 

ostatniego gongu. Dlatego  po dziesięciu rundach zasłużenie wygrał walkę na 

punkty. Stawką pojedynku było międzynarodowe mistrzostwo Polski. 

 

 

 
 

 

Tomasz Pikszak 
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W tym świątecznym nastroju składamy Państwu  

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,  

niepowtarzalnej atmosfery, 

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.  

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia  

towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2018 Rok. 

Życzy redakcja Głosu Trójki. 
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REDAKCJA GŁOSU TRÓJKI : 

REDAKTORZY : 

NIEDŹWIECKA LIDIA 

ZIEMBKA PIOTR 

PALUCH ADAM 

ZIĘBA DANIEL 

FOTOGRAF : 

ZIEMBKA PIOTR 

ZIĘBA DANIEL 

  KOLPORTER : 

PALUCH ADAM 

ADAMIEC PIOTR 

MENDYK TADEUSZ 
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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 

 

 


