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„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.” 

Jan Paweł II 
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Majowe Święta  

          Miesiąc maj jest pełen patriotycznych świąt, rocznic,obchodów  

i uroczystości. Wszystkie te okazje staramy się specjalnie 

celebrować poprzez organizowanie akademii, projekcje multimedialne, 

koncerty pieśni patriotycznych , a także oglądanie transmisji 

telewizyjnych z uroczystości państwowych.Naszym mieszkańcom ta 

tematyka jest szczególnie bliska ,co widać w wielkim zaangażowaniu w 

proponowanych formach upamiętnienia tych ważnych wydarzeń z 

historii naszej ojczyzny. 

A w maju  okazji do świętowania jest wiele .  

Listę otwiera już 1 maja czyli Święto Pracy  

                  

 

  

2 maja-Dzień Flagi 

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany       

 1 Maja – międzynarodowe święto klasy 

robotniczej obchodzone od 1890 roku 

corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest 

świętem państwowym od 1950 roku. 

 W czasach PRL organizowano tego dnia 

obowiązkowe  pochody pierwszomajowe . 
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3maja Święto Konstytucji 

                   

 Polskie święto obchodzone 3 maja ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w 

rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja . 

Konstytucja była zrywem narodu polskiego(przynajmniej tej oświeconej grupy) 

aby poderwać kraj z kryzysu. zakładała zniesienie liberum veto, nakładała podatki 

na duchowieństwo, zakładała dziedziczenie tronu. Była swoistą rewolucją w 

tamtym okresie w państwie polskim. gdyby została całkowicie wcielona w życie 

być może podniosła by kraj z kryzysu do jakiego doprowadziła samowola oraz 

prywata szlachty. Zagrożenie to dostrzegła caryca Katarzyna i skończyło się to 

kolejnym rozbiorem. 

Konstytucja zakładała zniesienie liberum veto, podatki dla duchowieństwa, 

powiększenie armii polskiej, dziedziczny tron, reformę szkolnictwa i oświaty, 

powstanie nowych szkól. W konstytucji opieką objęto pospólstwo, co było 

pierwszym krokiem w kierunku równouprawnienia 

 

 

 



4 
 

12maja   80 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 
Józef Piłsudski-polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, 

naczelnik państwa Polskiego w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 

11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier Polski 

(1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej 

wprowadzonych w 1926 po zamachu stanu 

 

 
 

18 maja      71 Rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino 

 
 

25 maja       67 rocznica śmierci rtm Witolda Pileckiego 
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Święto Matki 

Na zajęciach wykonaliśmy piękne laurki dla naszych kochanych mam.  

 

 



7 
 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Siostra Wioletta 

          W maju pracowała z nami  wolontariuszka siostra Wioleta . 

Mieszkańcy przyjęli ją ciepło, a siostra prędko zaskarbiła sobie ich 

miłość .Miesiąc jej pracy minął bardzo szybko i ciężko nam było się z 

siostrą rozstać. Mamy nadzieję ,że siostra jeszcze u nas zabawi na 

dłużej. 
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  Wycieczka do wrocławskiego ZOO 

 

      W maju wybraliśmy się na wycieczkę do ZOO ,do Wrocławia. Wiadomo ,że wycieczki 

bardzo lubimy ,a jeśli jest to wycieczka do zoo ,to tym bardziej a gdy w drodze zdaży się 

jeszcze pyszne jedzonko w eleganckiej restauracji ,no to już pełnia szczęścia. 

Fotorelacja 
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 Trochę historii………… 

Dom dla zwierząt od 150 lat 

Miejski ogród zoologiczny powstał w 1865 r. i zajmował pierwotnie kilkanaście hektarów. Dopiero 

w latach 50. XX wieku rozrósł się ponad dwukrotnie. Dzisiaj na 33 hektarach mieszka 7808 

zwierząt, przedstawicieli 1082 gatunków (dane na koniec 2014 r.). 

W ZOO we Wrocławiu można obserwować zwierzęta ze wszystkich kontynentów i środowisk, jest 

np. Pawilon Madagaskaru, Sahary, Europy. 

Przez kilkadziesiąt lat ZOO we Wrocławiu zarządzali Hanna i Antoni Gucwińscy, którzy o 

obyczajach mieszkańców ogrodu opowiadali w popularnym programie „Z kamerą wśród zwierząt”.  
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Znajdź różnice - Rozrywka 

 

                        Znajdź 5 różnic 

               Znajdź 10 różnic 
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                     Krzyżówka  wakacyjna
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Uśmiechnij się  
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„Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek 

miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Maj - Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius (zobacz: kalendarz rzymski). 

Miesiąc ten ma nazwę bogini Mai, matki boga Merkurego. Została ona zapożyczona przez 

większość języków europejskich. W języku polskim określenie "maić" oznacza tyle samo, co 

stroić
[2]

. Staropolska nazwa maja brzmiała trawień. Jest to jedyny miesiąc, którego polska 

nazwa niespecjalnie różni się od łacińskiej. 

Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej swej krasie występuje w 

tym miesiącu. Według starej legendy Bóg Ojciec w maju stworzył świat 

W Polsce miesiąc jest dość ciepły, noce i poranki są jeszcze chłodne. Czasem zdarzają się 

przymrozki. Słońce ogrzewa coraz głębsze warstwy ziemi i budzi do życia owady. 

Od 12 do 15 maja panują zwykle najchłodniejsze dni miesiąca 

Zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy po okresie 

utrzymywania się wyżu barycznego nad Środkowa i Wschodnia Europą (w tym nad Polską) 

następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i przy słabnącym wyżu zaczyna wraz z niżem 

barycznym – napływać zimne powietrze z obszarów polarnych. 

Według ludowej tradycji, środek miesiąca maja powinien być zimny, deszczowy i czasem 

mroźny (tzw. trzej ogrodnicy i zimna Zośka). Oznaczać ma to, że aż do jesieni nie powinno 

być przymrozków. 

Nazwa pochodzi od imion przypisanych do dat od 12 do 15 maja kiedy to statystycznie 

najczęściej występuje to zjawisko klimatyczne 

W maju zakwitają konwalie, piwonie, czerwone maki , niezapominajki, czeremcha, odmiany 

lilaków, irga, złotokap, jaśmin i tawuła. W ogródkach domów kwitną tulipany i narcyzy.  

Z drzew parkowych zaczynają kwitnąć klony i kasztanowce. 

W maju łąki zmieniają swoje kolory. Gdy zaczyna kwitnąć mniszek lekarski, to na łąkach 

dominuje kolor żółty. Po przekwitnięciu mniszka, łąki są różowe. Następnie kwitnące jaskry, 

nadają łące kolor żółty. 

Na polach zielenią się oziminy, żółci się rzepak i wschodzą buraki. W zbożach zaczyna 

kwitnąć rumianek i kwiaty powoju. 

W lasach kwitnie borówka czarna i borówka brusznica. Na polankach leśnych kwitnie na 

biało krzew maliny. 

Na leśnych polanach spotyka się motyle m.in. paź królowej i rusałka admirał. Pod wieczór 

rozpoczynają swe loty chrabąszcze. Maj dla ptaków leśnych jest porą lęgów. Można spotkać 

też m.in. jaszczurki, padalce i zaskrońce. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maius
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maja_%28mitologia_rzymska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Merkury_%28mitologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maj#cite_note-2
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g_Ojciec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przymrozek
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
http://pl.wikipedia.org/wiki/12_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BC_baryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Wschodnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrkulacja_powietrza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BC_baryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BC_baryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimni_ogrodnicy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimna_Zo%C5%9Bka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piwonia_%28ro%C5%9Blina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niezapominajka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czeremcha_%28ro%C5%9Blina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lilak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82otokap
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%9Bmin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tawu%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tulipan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narcyz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_%28ro%C5%9Blina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasztan
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mniszek_lekarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_%28rolnictwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_ozime
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta_rzepak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BCa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumianek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3j
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B3wka_czarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%B3wka_brusznica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malina_%28ro%C5%9Blina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BA_kr%C3%B3lowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rusa%C5%82ka_admira%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrab%C4%85szcz_majowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99g
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Padalec_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaskroniec_zwyczajny
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Majówki 2015 

 Jak co roku i tym razem nasi mieszkańcy zostali zaproszeni na majówki. 

Pierwsza grupa mieszkańców bawiła się na majówce w Kętach. Były kiełbaski, tańce. 

Wszyscy dobrze się bawili. Następnie zostaliśmy zaproszeni na majówkę przez mieszkańców 

DPS w Bulowicach. Razem z mieszkańcami uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Majowym. 

Były tańce, zabawy i oczywiście kiełbaski.  
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Dzień Matki 
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Jak Bóg stworzył mamę 

Dobry Bóg zdecydował, że stworzy... MATKĘ.  

 Męczył się z tym już od sześciu dni, kiedy pojawił się przed Nim anioł i zapytał: - To na nią 

tracisz tak dużo czasu, tak?  

 Bóg rzekł: 

  - Owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie? 

  Posłuchaj, ona musi nadawać się do mycia prania, lecz nie może być z plastiku... powinna składać 

się ze stu osiemdziesięciu części, z których każda musi być wymienialna... żywić się kawą i 

resztkami jedzenia z poprzedniego dnia... umieć pocałować w taki sposób, by wyleczyć wszystko - 

od bolącej skaleczonej nogi aż po złamane serce... no i musi mieć do pracy sześć par rąk.  

 Anioł z niedowierzaniem potrząsnął głową:  

 - Sześć par?  

 - Tak! Ale cała trudność nie polega na rękach - rzekł dobry Bóg.  

Najbardziej skomplikowane są trzy pary oczu, które musi posiadać mama.  

 - Tak dużo?  

 Bóg przytaknął:  

   - Jedna para, by widzieć wszystko przez zamknięte drzwi, zamiast pytać: "Dzieci, co tam 

wyprawiacie?". Druga para ma być umieszczona z tyłu głowy, aby mogła widzieć to, czego nie 

powinna oglądać, ale o czym koniecznie musi wiedzieć. I jeszcze jedna para, żeby po kryjomu 

przesłać spojrzenie synowi, który wpadł w tarapaty: "Rozumiem to i kocham cię". 

  - Panie - rzekł anioł, kładąc Boga rękę na ramieniu - połóż się spać. Jutro też jest dzień 

   - Nie mogę odparł Bóg a zresztą już prawie skończyłem. Udało mi się osiągnąć to, że sama 

zdrowieje, jeśli jest chora, że potrafi przygotować sobotnio-niedzielny obiad na sześć osób z pół 

kilograma mielonego mięsa oraz jest w stanie utrzymać pod prysznicem dziewięcioletniego 

chłopca.   Anioł powoli obszedł ze wszystkich stron model matki, przyglądając mu się uważnie, a 

potem westchnął:  

   - Jest zbyt delikatna. 

   - Ale za to jaka odporna! - rzekł z zapałem Pan.  

   - Zupełnie nie masz pojęcia o tym, co potrafi osiągnąć lub wytrzymać taka jedna mama.  

   - Czy umie myśleć? 

  - Nie tylko. Potrafi także zrobić najlepszy użytek z szarych komórek oraz dochodzić do 

kompromisów. 

   Anioł pokiwał głową, podszedł do modelu matki przesunął palcem po jego policzku.  

  - Tutaj coś przecieka - stwierdził.  

  - Nic tutaj nie przecieka - uciął krótko Pan. - To łza.  

  - A do czego to służy?  

  - Wyraża radość, smutek, rozczarowanie, ból, samotność i dumę.  

  - Jesteś genialny! - zawołał anioł.  

 - Prawdę mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę - melancholijnie westchnął Bóg.  

Bruno Ferrero 
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Belgia (stolica Bruksela) 

 

Belgia jest członkiem Unii Europejskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 

NATO. Graniczy od zachodu z Francją, od południa z Luksemburgiem, od wschodu  

z Niemcami i od północy z Holandią. Belgia podzielona jest na trzy strefy językowe: 

francuską, niderlandzką i niemiecką. Królestwo Belgii jest ciekawym państwem, które 

znajduje się w sercu Europy. Dlatego też tutaj należy szukać najważniejszych instytucji Unii 

Europejskiej takich jak Europarlament z siedzibą w Brukseli – stolicy Belgii. 

 

Najdziwniejszy budynek Brukseli - Atomium 

 

 

 

 



20 
 

Atomium to chemiczny model kryształu żelaza powiększony o 165 

miliardów razy. 

Budynek został wybudowany w 1958 roku z okazji światowej wystawy Expo 

organizowanej w Brukseli. 

Dzisiaj te dziewięć kul połączonych ze sobą w formę atomu to jeden z symboli 

Brukseli, miejscem, gdzie spotykają się sztuka i nauka. Zaprojektowana przez inżyniera 

André Waterkeyna budowla ma 102 metry wysokości, składa się z kul połączone rurami, w 

których znajdują się ruchome schody pozwalające przemieszczać się pomiędzy 

poszczególnymi sferami. Najwyższa kula pełni funkcję tarasu widokowego, z którego można 

widać panoramę miasta.  

 

W Atomium jest także bardzo interesującą strefa dla dzieci, które wraz z opiekunami 

mogą spędzić tu noc, śpiąc w specjalnych mini sferach nazywanych kroplami deszczu. Takie 

edukacyjne przedsięwzięcie ma na celu zachęcenie dzieci, poprzez oglądanie panoramy 

miasta, do odkrywania innych atrakcji Brukseli. 

 

 

Panorama widokowa z największej kuli Atomium 
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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 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 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 

 

Drodzy czytelnicy zapraszamy ponownie po wakacjach.  

 


