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Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. Jan Paweł II 
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  WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ CZAR…  

 

  Aż trudno uwierzyć ,że już koniec lata. Dni już chłodniejsze i krótsze, a my jeszcze 

mamy świeżo w pamięci nasz wakacyjny wyjazd do Brennej , gdzie wypoczywali nasi 

mieszkańcy. Ileż miłych chwil ,ciekawych miejsc i nowych znajomych! 

Nasze wakacje na fotografii                            
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AKADEMIA  

Wrzesień przywitaliśmy patriotyczną akademią upamiętniającą wybuch II Wojny 

Światowej .Mieszkańcy po odśpiewaniu hymnu i krótkim wprowadzeniu  obejrzeli 

multimedialną  prezentację przygotowaną na tę okazję , po której wysłuchali koncertu pieśni 

patriotycznych. 

Galeria 
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Krótka lekcja historii …  

 

1 września 1939 – wybuch II Wojny Światowej  

1 września 1939 r. to jedna z najważniejszych dat w nowoczesnej historii. Tego dnia 

rozpoczęła się II Wojna Światowa. Ten jeden z największych konfliktów zbrojnych rozpoczął 

się w Polsce .Wrogo nastawieni do nas  Niemcy z Hitlerem na czele zaatakowali nasz kraj.  

Polacy nie mogąc doczekad się reakcji ze strony swoich sojuszników(Francji i Wielkiej 

Brytanii),przez długi czas musieli stawiad opór agresorowi.  

                     1 września 1939r.,o godz. 4.45,niemiecki najeźdźca zaczął ostrzeliwad pozycja na 
położonym w Gdaosku półwyspie Westerplatte. Pierwsze strzały padły z pancernika 

Schleswig- Holstein. Dzięki bohaterskiej postawie Polaków, którzy  dysponowali 

zdecydowanie mniejszymi siłami niż wróg, Westerplatte pozostało niezdobyte przez siedem 
dni. Obrona Westerplatte przez polskich żołnierzy pozostaje jednym z najbardziej 

bohaterskich czynów , które miały miejsce w czasie II Wojny Światowej.                                                                                                          
Pomimo tego , że twierdza była przygotowana , by stawiad opór przez 6-12 godzin , nasi 

rodacy odpierając atak najeźdźcy przez tydzieo , dokonali rzeczy –wydawałoby się 
niemożliwej.                                                                                                                                  

Wspaniałą postawą wsławili się też nasi rodacy , którzy podjęli się obrony Poczty Polskiej w 
Gdaosku .We wrześniu 1939 roku nie tylko Niemcy zaatakowali nasz kraj. 17  września wróg 

napadł też od wschodu. Żołnierze ze Związku radzieckiego, działając na mocy umowy 
podpisanej wcześniej z Niemcami, również napadli na Polskę, zadając jej cios w plecy. 

 

1 września    1939r.                                                                                                  

17września   1939r.  
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Polacy  nigdy jednak nie poddali się i walczyli o wolną Polskę. 

Stworzyli największą tajną armię na świecie-Armię Krajową.  

Polscy naukowcy złamali kod Enigmy, niemieckiego urządzenia szyfrującego.  

Polscy piloci z Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii walczyli w tzw. „Bitwie o Anglię” i 
uznawani byli powszechnie za jednych z najlepszych polotów na świecie. 

 

 

Ale to już temat na inną opowieść. 
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Zamyślenia…. 

Byłeś jak wielkie, stare drzewo,  

narodzie mój jak dąb zuchwały, 

wezbrany ogniem soków źrałych 

jak drzewo wiary, mocy, gniewu.  

 

I jęli ciebie cieśle orać 

i ryć cię rylcem u korzeni, 

żeby twój głos, twój kształt odmienić,  

żeby cię zmienić w sen upiora. 

 

Jęli ci liście drzeć i ścinać, 

byś nagi stał i głowę zginał. 

 

Jęli ci oczy z ognia łupić, 

byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy.  

 

Jęli ci ciało w popiół kruszyć, 

by wydrzeć Boga z żywej duszy.  

I otoś stanął sam, odarty, 

jak martwa chmura za kratami, 

na pół cierpiący, a na pół martwy,  

poryty ogniem, batem, łzami. 
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W wielości swojej rozegnany, 

w miłości swojej jak pień twardy,  

haki pazurów wbiłeś w rany 

swej ziemi. I śnisz sen pogardy.  

 

Lecz kręci się niebiosów zegar  

i czas o tarczę mieczem bije, 

i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba,  

posłuchasz serca: serce żyje.  

 

I zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu 

z huraganowym tchem u skroni, 

ramiona ziemi się przed tobą  

otworzą. Ludu mój! Do broni! 

 

 

 

 

 

                                                            K.K.Baczyński  
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Rozrywka jesienna
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Jesienne zagadki 

 

 

 
Dobra gotowana i dobra surowa,  

choć nie pomarańcza, jest pomarańczowa.  
Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk  

i pociągniesz mocno, wnet z ziemi wyskoczy.                    
 
Latem w ogrodzie wyrósł zielony,  

a zimą w słoiku leży kiszony.                                                             
 
Na zagonie złota głowa,  
smaczne pestki w sobie chowa.                                                         
 
Spadłem nagle z drzewa, leżę na trawniku  
w brązowej koszulce, w zielonym płaszczyku.                  
 
Wiosną na drzewie rozwija się z pąka,  

jesienią złoty po świecie się błąka.                                                
 
 

Wiewiórka ,czy łabędź  ?              
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„Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek 

miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Wrzesień,dziewiąty miesiąc w roku, według używanego w Polscekalendarza 

gregoriańskiego, ma 30 dni.Nazwa miesiąca  pochodzi od kwitnących w tym miesiącu 

wrzosów. Dawniej używano również nazwy pajęcznik od nici babiego lata. Łacińska nazwa 

September (‘siódmy miesiąc’; zobacz: kalendarz rzymski) została zapożyczona przez 

większość językóweuropejskich.We wrześniu następuje równonoc jesienna na półkuli 

północnej, a wiosenna na półkuli południowej. Pod względem meteorologicznym jest to w 

Polsce miesiąc jesienny.  

Święta obchodzone we wrześniu bieżącego roku 

Data Nazwa święta / wydarzenia  

1 września  (wtorek)  
Dzień Weterana, Pierwszy Dzień Szkoły, Rocznica Wybuchu II 

Wojny Światowej 

8 września  (wtorek)  
Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, Międzynarodowy Dzień 

Walki z Analfabetyzmem 

9 września  (Środa)  Międzynarodowy Dzień Urody 

10 września  (czwartek)  

Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom, Światowy 

Dzień Drzewa, Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na 
Schizofrenię 

12 września  (sobota)  
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, Światowy Dzień Zdrowia 
Jamy Ustnej 

13 września  (niedziela)  Dzień Programisty 

15 września  (wtorek)  Międzynarodowy Dzień Demokracji, Europejski Dzień Prostaty 

16 września  (Środa)  Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej  

17 września  (czwartek)  Dzień Sybiraka 

18 września  (piątek)  Dzień Geologii 

19 września  (sobota)  Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk  

21 
września  (poniedziałek)  

Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera, Dzień Służby 
Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju 

22 września  (wtorek)  Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 

23 września  (Środa)  Początek Astronomicznej Jesieni 

24 września  (czwartek)  Międzynarodowy Dzień Głuchych 

27 września  (niedziela)  
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Dzień 
Turystyki, Światowy Dzień Serca  

28 
września  (poniedziałek)  

Światowy Dzień Walki z Wścieklizną  

30 września  (Środa)  
Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Chłopaka  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babie_lato_%28biologia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_jesienna
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_wiosenna
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2015/
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FOLKLORYSTYCZNE SPOTKANIA NAD PRZEMSZĄ 

 

Już po raz XVIII odbyły się Folklorystyczne Spotkania nad Przemszą. W jedną  

z wrześniowych niedziel w Parku Rodzinnym w Chełmku spotkały się zespoły regionalne.  

W sumie wystąpiło 10 zespołów folklorystycznych ze Śląska i Małopolski, w tym zespół 

muzyczny z naszego domu „Bobrowiacy” pod kierownictwem pana Włodzimierza Legut.  
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IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI NARODOWE CZYTANIE 

 

W IV ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie wzięli udział również mieszkańcy 

Naszego Domu. W sobotnie przedpołudnie 5 września 2015r., w pięknej scenerii Parku 

Rodzinnego w Chełmku Adam Paluch i Patryk Szpak zaprezentowali fragmenty ,,Lalki” B. 

Prusa podczas czwartej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.  
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WYCIECZKA DO NOWEGO WIŚNIACZA – PLENER FOTOGRAFICZNY 

Nowy Wiśnicz – miasto w woj. małopolskim. W XII wieku Nowy. W XIV wieku był 

własnością Kmitów, a następnie Lubomirskich. W Nowym Wiśniczu mieści się zamek, jedno 

z najcenniejszych dzieł w Polsce wczesnobarokowej.Najstarsza część zamku została 

wzniesiona w XIV w. przez Kmitów. Zamek wiśnicki stoi na zalesionym wzgórzu nad rzeką 

Leksandrówką.  

 

Czytając historię tego pięknego miasta kilku mieszkańców wraz z opiekunami 

postanowiło osobiście ocenić uroki tego zakątka. Podczas zwiedzania zamku wraz z 

przewodnikiem odwiedzili jedną z komnat przy kaplicy zamkowej, która jest tak 

skonstruowana, że będąc w jednym jej kącie można doskonale słyszeć nawet bardzo cichą  

rozmowę w przeciwległym kącie, to niesamowite zjawisko bardzo nas zaciekawiło. Na 

zewnętrzny dziedziniec wchodzi się przez piękną bramę wjazdową, chronioną z obu stron 

bastionami. Zamek ma ciekawy nieregularny kształt z pięcioma wieżami. Oprócz sarkofagu 

Lubomirskiego, kaplicy z malowidłami ściennymi i marmurowymi, zobaczyliśmy makiety 

największych zamków mieszczących się na południu naszego kraju oraz kolekcję obrazów o 

tematyce historycznej w wielkiej sali balowej. Z balkonu zamkowego rozciąga się ładny 

widok na całą okolicę.W zamku wiśnickim znajduje się wystawa monumentalnych pomników 

i rzeźb, które wywarły na nas niesamowite wrażenie. Pomniki i rzeźby ilustrują postać Ojca 

Świętego - Jana Pawła II, ich autorem jest prof. Czesław Dźwigaj, który zaprojektował i 

zrealizował 72 pomniki Ojca Świętego mieszczące się w kraju i zagranicą.  

 Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń mieszkańcy wrócili do domu. Przez kilka dni 

opowiadali o wycieczce i zamku, więc może warto się wybrać?  

 

   

   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
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ZAJĘCIA INFORMATYCZNE 

W ramach terapii zajęciowej realizowanej w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 

mieszkańcy czynnie uczestniczą w zajęciach informatycznych. Zajęcia te pozwalają 

kreatywnie wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę na temat budowy komputerów, zasady ich 

działania w praktyce. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania czynności manualnych – 

składania, rozbudowy i modyfikacji zestawów komputerowych podczas zajęć.  
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SZLAKIEM KAROLA WOJTYŁY 

W dniu 08.09.2015 odbyła się wycieczka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej   

i Inwałdu. 

W Wadowicach zwiedzaliśmy muzeum mieszczące się w domu Jana Pawła II. Bardzo 

podobało nam się wnętrze muzeum, a szczególnie dawne fotografie Karola Wojtyły i jego 

rodziny. Następnie udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej, miejsca w którym mieści się 

Sanktuarium pasyjno-maryjne, bazylika i klasztor położony na południe od miasta, u szczytu 

góry Żar. Miejsce to wywarło na nas duże wrażenie. Po zakończeniu zwiedzania sanktuarium 

udaliśmy się do Inwałdu, malowniczej wsi mieszczącej się na pograniczu Beskidu 

Andrychowskiego. Główną atrakcją w Inwałdzie był ogród Jana Pawła II, znajduje się w nim 

3-hektarowe dzieło przedstawiające postać Papieża Pola, Bazylikę Św. Piotra w Watykanie  

i bazylikę Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.  
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XII DZIEŃ SPORTU W IZDEBNIKU 

 

W dniu 16.09.2015r., w Izdebniku odbył się XII Dzień Sportu im. Tadeusza Giżyckiego.  

Nasz Dom reprezentowało 6 zawodników:  

Mendyk Tadeusz – Skok w dal; 

Gąsienica Jan – Pchnięcie kulą; 

Pilszak Tomasz – Rzut piłeczką palantową; 

Kwiatkowski Dominik – Golf; 

Zięba Daniel – Strzały na bramkę; 

Głuchaczka Tomasz – Rzut do kosza. 

Oprócz wyżej wymienionych konkurencji, odbył się również bieg przełajowy na dystansie 

250 m o „Puchar Starosty Wadowickiego”.  
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„Z TOBĄ NA GROŃ” 

24  Września odbyła się wycieczka na Groń  Jana Pawła II. Mieszkańcy Naszego 
Domu wzięli udział w Rajdzie „ Z Tobą Na Groń”, w składzie: 
 

Trebus Norbert; 
Zięba Daniel; 

Kwieciński Krzysztof; 
Niemczyk Roman; 
Niemiec Tomasz; 

Drobisz Jakub. 
 

Trasa rajdu była bardzo trudna, miejscami było stromo. Jednak po dotarciu do mety 
cieszyliśmy się bardzo z naszego sukcesu. Dziękujemy Panu Piotrowi Miodońskiemu i Panu 
Dyrektorowi za tak wspaniałą wycieczkę.   

 
Norbert Trebus 
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 PIKNIK INTEGRACYJNY „POŻEGNANIE LATA” 
 

W dniu 25.09.2015 roku odbył się piknik integracyjny „Pożegnanie lata”  

w Megaloparku na Szyjkach zorganizowany przez Mieszkańców i pracowników naszego 
Domu. Na uroczystość przyjechali także zaproszeni goście z okolicznych Domów Pomocy 

Społecznej. 
  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku Pan  Mariusz Sajak uroczyście powitał 
przybyłych gości, Mieszkańcy przedstawili inscenizację  do  piosenek Rudiego Szuberta 

„Córko Rybaka” oraz „Monika Dziewczyna Ratownika”. Kolejnym etapem „imprezy” był 
występ naszego zespołu muzycznego „Bobrowiacy” pod kierownictwem pana Włodzimierza 

Leguta. Był też czas na konkursy plastyczne i sportowe. Zabawie tanecznej towarzyszył 
pokaz baniek mydlanych w wykonaniu Pani Marty Artymiak. 
 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, dzięki  którym  mogliśmy tak radośnie pożegnać lato!  
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CIEKAWE MIEJSCA – POLSKA 

 
Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej położone 

między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu,  

w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski 

wynosi 312 679 km, Zamieszkana przez prawie 38,5 miliona ludzi. Stolicą Polski jest 

Warszawa. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_unitarne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
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Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz 

gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby m.in. Prezydenta, Sejmu i Senatu, Rady Ministrów 

oraz Narodowego Banku Polskiego. Warszawa jest także siedzibą agencji odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo granic zewnętrznych Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

Katowice leżą na trasie głównych szlaków krajowych i międzynarodowych zarówno 

drogowych, jak i kolejowych. W pobliskich Pyrzowicach funkcjonuje międzynarodowy port 

lotniczy Katowice-Pyrzowice. Stanowi ono ważny w skali kraju ośrodek gospodarczy, będąc 

centrum handlowo-usługowym ze znacznym udziałem działalności produkcyjnej. Jest 

również ośrodkiem koncentracji specjalistycznych usług medycznych, funkcji akademickiej, 

kulturalnej oraz sportowej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Ministr%C3%B3w_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Bank_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Katowice-Pyrzowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Katowice-Pyrzowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Katowice-Pyrzowice
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Kraków jest położony w południowej Polsce, w środkowo-zachodniej części 

województwa małopolskiego nad Wisłą; na jego terenie znajdują się ujścia wiślanych 

dopływów: Białuchy (dolny bieg Prądnika), Rudawy, Drwiny Długiej i Wilgi. Kraków 

znajduje się w miejscu zbiegu kilku krain geograficznych: Bramy Krakowskiej, Kotliny 

Oświęcimskiej, Kotliny Sandomierskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej. Położenie Krakowa sprawia, że jest on bazą dla wycieczek  

w polskie góry, czy wypadów do malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  

 

Zamek królewski na Wawelu - był na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywany i 

odnawiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk, połączone z niszczeniem 

rezydencji, powodowały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach 

architektonicznych oraz remontowano jego szatę zewnętrzną, a także przekształcano  

i zmieniano wygląd i wyposażenie wnętrz.W rezydencji znajduje się 71 sal wystawowych, 

zgrupowanych w pięciu ekspozycjach stałych oraz dwie reprezentacyjne klatki schodowe: 

Senatorska i Poselska. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85dnik_%28rzeka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudawa_%28rzeka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drwina_D%C5%82uga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilga_%28rzeka_w_wojew%C3%B3dztwie_ma%C5%82opolskim%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Krakowska_%28makroregion%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_O%C5%9Bwi%C4%99cimska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_O%C5%9Bwi%C4%99cimska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_O%C5%9Bwi%C4%99cimska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Zachodniobeskidzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Krakowsko-Cz%C4%99stochowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Krakowsko-Cz%C4%99stochowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Krakowsko-Cz%C4%99stochowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klatka_Schodowa_Senatorska_na_Wawelu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klatka_Schodowa_Poselska_na_Wawelu
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