
 

 

 

 

 

 

Człowiek jest takim drzewem, które czuje w sobie dobro  

i dlatego nie chce złych owoców rodzić. 

J.S.Tischner 
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„Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek 

miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 

 

 

 
 



Kwiecień - czwarty miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalendarza 

gregoriańskiego, ma 30 dni. Kwiecień jest wiosennym miesiącem na półkuli północnej, a 

jesiennym na półkuli południowej. Kwiecień zawsze zaczyna się w ten sam dzień tygodnia co 

lipiec, a w latach przestępnych dodatkowo także co styczeń. Nazwa miesiąca (według 

Brücknera) pochodzi od kwitnących wtedy kwiatów (por. ukr. квітень; czes. květen ‛maj’). 

Dawniej używane były również nazwy: łżykwiat (lub łudzikwiat), brzezień – od brzozy (por. 

czes. březen i ukr. березень ‛marzec’) i dębień (por. czes. duben ‛kwiecień’). Łacińska nazwa 

Aprilis (zobacz: kalendarz rzymski) została zapożyczona przez większość języków 

europejskich. 

Polskie przysłowia ludowe na kwiecień 

1. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

2. Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 

3. Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

4. Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

5. Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 

6. Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. 

7. Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 

8. Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 

9. Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

10. Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają. 
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Wypoczynek w Poroninie 
 

Mieszkańcy Hostelu I ponownie wybrali się na 3 dniową wycieczkę do Poronina. 

Punktem kulminacyjnym był oczywiście odpoczynek na gorących źródłach. Mieszkańcy 

chętnie kupowali pamiątki najbliższym, oczywiście koniecznie trzeba było skosztować 

oscypków. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Wypoczęci i szczęśliwi wróciliśmy do Bobrka. 

Mieszkańcy już pytają kiedy kolejny wyjazd….? 

 

Baseny -  termy w Bukowinie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mieszkańcy i ich hobby  

         

  Mieszkaniec Hostelu II Jacek Adamek odkrył w sobie pasję układania puzzli. Jak sam 

mówi pasją do układania zainteresowała go opiekunka Pani Renata Kojdecka. Jacek układa 

puzzle równych rozmiarów, nawet na 1000 elementów!!! Obrazy są wieszane na pamiątkę w 

Sali muzycznej, gdzie każdy może obejrzeć dzieło mieszkańca. Obecnie Jacek ma zakupione 

dwa pudełka puzzli na 1000 i bagatela 2000 elementów. Podziwiamy mieszkańca za 

cierpliwość i wytrwałość w układaniu. Za jakiś czas znowu zawitamy do Jacka i kto wie może 

zorganizujemy wystawę Układanek mieszkańca? 

Pamiętajmy, iż każdy ma w sobie jakiś talent, pasję. Należy tylko cierpliwie słuchać,  

a mieszkaniec zawsze nas czymś zaskoczy 

 

 

 

 

Jacek przy nowo 

ułożonym obrazie. 

Gratulujemy!!! 



 
 

 
 

Jacek na tle swojego dzieła. A 

w reku kolejne puzzle do 

układania na 1000 i 2000 

puzzli. 

Jedno z najnowszych 

dzieł mieszkańca. 



Zamyślenia 

Mimo wszystko... 
Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni 

Kochaj ich, mimo wszystko 

 

Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm 

Czyń dobro, mimo wszystko 

 

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych 

przyjaciół i prawdziwych wrogów 

Odnoś sukcesy, mimo wszystko 

 

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro, 

Bądź dobry, mimo wszystko 

 

Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość 

Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko 

 

To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy 

Buduj, mimo wszystko 

 

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy, 

mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz 

Pomagaj, mimo wszystko 

 

Dając światu najlepsze, co posiadasz, 

otrzymujesz ciosy, 

Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, 

Mimo wszystko 

 

Matka Teresa z Kalkuty 

 



Połączeni Pasją 

Było nam bardzo miło, gdy otrzymaliśmy zaproszenie Fundacji „Połączeni Pasją „ do 

wzięcia udziału w projekcie składającym się z cyklu koncertów – spotkań integracyjnych 

pod nazwą „ Chwilo trwaj… w Pałacu Połączonych  Pasją „. 

               Koncert odbył się 17.04.2015r. W pierwszej części wystąpili  Artyści  

z niepełnosprawnością i zaprezentowali niezwykłe umiejętności wokalno – artystyczne w 

przedstawieniu „Skrzypek na Dachu „W drugiej części gwiazdą była Renata Przemyk, której 

słuchaliśmy z zapartym tchem. Po części artystycznej zwiedziliśmy wnętrza Pałacu Izraela 

Poznańskiego, a następnie wszystkie gwiazdy koncertu wraz z widownią spotkały się w Sali 

kominkowej, gdzie dzieliliśmy się wrażeniami po koncercie i  robili pamiątkowe zdjęcia  

z artystami. 

 

 

 



 

 

 

W oczekiwaniu na 

koncert 

Po koncercie czas na 

autografy i pamiątkowe 

zdjęcia 



Ciekawe miejsca 

Piza 

Piza miasto we Włoszech, położone nad rzeką Arno. 

 

Miasto to słynie z krzywej wieży, którą z miłą chęcią oglądają turyści z całego świata. Wieża 

ta jest prosta, tylko pod wpływem oddziaływania czasu i różnych warunków atmosferycznych 

pochyliła się.Wokół wieży jest też sporo innych ciekawych zabytków a wśród nich dawny 

cmentarz Camposanto 

 

Camposanto - inaczej „Święte pole”, to nie tylko monumentalny cmentarz, ale również 

pewnego rodzaju skansen. Powstał według projektu architekta Giovanniego de Simone,  

w 1277 roku, a jego otwarcie nastąpiło rok później. O początkach tej nekropolii krąży wiele 

legend, związanych przede wszystkim z okresem wypraw krzyżowych. Prawdopodobnie 

jednak miał odciążyć plac wokół katedry, gdzie znajdowało się wiele grobowców  

 sarkofagów. Cmentarz ten jest jednym z najsłynniejszych cmentarzy tego typu we Włoszech. 

Wybudowany jest na planie czworoboku i otoczony  krużgankami otwartymi do wewnątrz, 

gdzie znajdowały się groby. Na środku wybudowano kaplicę. Budynki Camposanto 

ozdobione są licznymi freskami. Wśród osób pochowanych na tym cmentarzu są ludzie 

zasłużeni dla miasta, profesorowie uniwersytetu, artyści. 

                                                                                                           Opracował Piotr Ziembka 



Uśmiechnij się 

 

 

 

 



  Humor z zeszytów szkolnych :  

  Oprócz zabitych na polu walki leżało wiele obrażonych.  

  Roland był bardzo towarzyski. Nawet po śmierci towarzyszy znosił ich trupy z pola walki.  

  Służący doił krowę nad stawem, a w wodzie wyglądało to odwrotnie.  

  Owczarz nie miał jednej nogi, a na drugą kulał.  

  Osobiście uważam, ze "Wesele" napisał Wyspiański.  

  Prus chcąc scharakteryzować Ślimaka, uwypuklił mu żonę.  

  Jazon, wróciwszy do swojego stryjka, pokazał mu złote runo, ten zdębiał i zbladł.  

  Matką Juliusza Słowackiego była Salmonella Słowacka.  

  Po powrocie do domu Wokulski zamknął się w sobie i nikogo nie wpuszczał.  

  Kochanowski był studentem, poetą i za granicą.  

  Gdy nadszedł dzień wesela, Boryna ruszył na pannę młodą.  

  Wanda nie chciała Niemca i wrzuciła się do Wisły.  

  Powieść podobała mi się pod względem stylu pisarza, który był przystępny i nie miałam z 

nim trudności.  

  Jan Christian Andersen nie miał rodziców, urodził się u obcych ludzi.  

  Do uprawy roli Barbara nie nadawała się, więc Bogumił sam ją uprawiał.  

  Główny wątek "Zemsty": Spur o mór.  

  Jan Kochanowski pisał pod lipą, gdzie mieszkał.  

  Maria Konopnicka przez całe życie chodziła ze łzą w oku.  

  Krasicki zawsze wesoły i uśmiechnięty zmarł w roku 1801.  

  Mickiewicz urodził się w latach 1789 - 1855.  

  W lutym 1828 roku, Konrad Wallenrod uzyskawszy zezwolenie cenzury przyszedł na 

świat.  

  Jacek po mordzie wstąpił do stanu duchownego, chcąc wykupić swoje grzechy.  

  Jacek postanowił, jak Tadeusz i Zosia dorosną - związać ich razem.  

  Kiedy Adam Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, wziął się za Pana Tadeusza.any po kredę, 

przyniósł cały karton twierdząc że pani woźna zwiększyła wydobycie rudy kredy. 

 

 



REDAKCJA GŁOSU TRÓJKI : 

REDAKTORZY : 

NIEDŹWIEDZKA Lidia 

WYKRĘT Alicja 

FOTOGRAF : 

ZIEMBKA Piotr 

ZIEMBA Daniel 

  KOLPORTER : 

TREBUS Norbert 

 



WAŻNE NUMERY :  

 

DYREKTOR DPS – MARIUSZ SAJAK – 33/846 13 49 wew. 133 

Z-C DYREKTORA – DOROTA ŁABUDA – 33/846 13 49 wew. 132 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ODDZIAŁY : 

ODDZIAŁ I – kierownik – Elżbieta Jagła 33/846 13 49 wew. 141 

ODDZIAŁ III – kierownik – Tadeusz Jagłą 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 23 49 wew. 149  

HOSTEL I -  kierownik – Ewa Olejniczak 33/846 – 25 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


