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Cud 

Każdy z nas szuka cudów, które mogłyby się 

zdarzyć i zmienić coś w naszym życiu, ale po 

co? Czy aby na pewno istnieją? Pomyślmy co tak 

naprawdę jest cudem, a nie szukajmy go bez 

wytchnienia, bo cuda dzieją się na naszych 

oczach, a my i tak ich nie zauważamy. 

 

    - Wierzysz w cuda?  
 

     - Tak.  

 

     - Naprawdę? A czy widziałeś jakiś cud?  

 

     - Cud? Oczywiście.  

 

     - Jaki?  

 

     - Ciebie.  

 

     - Mnie? Czyżbym był cudem?  

 

     - Tak.  

 

     - Nie rozumiem?  

 

     - Oddychasz. Masz delikatną i ciepłą 

skórę. Twoje serce bije. Widzisz. Słyszysz. 

Biegasz. Jesz. Śpiewasz. Myślisz. Śmiejesz się. 

Kochasz. Płaczesz...  

 

     - Czy tak?... I to jest właśnie cud?  

(Adonai.pl) 
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KINO 

Mieszkańcy oddziału III w jeden z listopadowych dni wybrali się większą grupą 

na zaplanowane wcześniej wyjście do kina. Zabawa okazała się super. Fajny film 

i wyjście do kina było już przeżyciem. Miła atmosfera i dobry humor dopisywał 

wszystkim. Po projekcji kinowej mieli nawet okazję spędzić wolny czas                

w restauracji aby mile zakończyć tak udany wyjazd. 
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PANI JESIEŃ 

Przyszła piękna pani jesień pozłociła na drzewach liście zaczerwieniła się 

jarzębiną. Zawiał zimny wiatr i pozrywał ze wszystkich drzew liście. Dzieci 

zbierają jesienne dary: kasztany, żołędzie i owoce. Przy ognisku dzieci i dorośli 

pieką kiełbasę i ziemniaki, śpiewają piosenki biesiadne. Nagle poszarzało, 

pociemniało, pochmurzyło się i zrobiło zimno, przyszła jesienna słota, zaczął 

padać siarczysty deszcz. Obudziłem się rano, było mglisto, ślisko i mokro, i nic 

nie było widać. W domu zrobiło się tak zimno ze zapaliłem w kominku. Zaczął 

się sezon grzewczy.  Gospodyni krząta się po  kuchni, robi konfitury i zapasy na 

zimę. Raz jest piękna pogoda, a raz kapryśna i nieobliczalna. Tak jak nasze życie. 

A ja siedzę i obserwuję wokoło to co się dzieje. To nasze życie jest  jak jesień 

kolorowa- żóta, złota i czerwona, i pochmurna tak jak słota, raz deszczowa              

i słoneczna później zimna lub gorąca. Dzieci wyszły ze szkoły polną ścieżką 

radosne, że nie było klasówki, szybko pobiegły do domu. Wpadły do środka,       

a tu nagle mama jak nie krzyknie: zdejmij te ubłocone buty, marsz do wanny             

i porządnie się wykąp, a potem zjedz obiad. Poobiednim odpoczynku dzieci 

odrabiały lekcje i przygotowywały się do klasówki, ale okazało się, że polonistka 

się rozchorowała. Jednak inna pani polonistka wzięła zastępstwo za tą chorą 

panią i klasówka się odbyła. Znów zawiało, zaszumiało i poleciał z nieba deszcz. 

Teraz trzeba założyć kalosze, pelerynę i ciepło się ubierać aby się nie 

rozchorować  - ach ta nasza kapryśna jesień.      

 

 

 

Abraham Olczak 
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Święto Niepodległości 2019 

" ...Witaj, Zosieńko, otwórz okienko na wschodnią stronę 

Daj dla ochłody łyk zimnej wody - usta spragnione 

Witaj nam, Polsko, myśmy są wojsko biało-czerwone 

Wolność za nami idzie polami: marsz, marsz, marsz ..." 

W dniu 7 listopada w sali terapii Oddziału I odbyło się  przedstawienie 

przygotowane przez grupę literacko-artystyczną naszego domu. Jak co roku 

świętowaliśmy odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. Grupa 

„Mościpanowie” przedstawiła w „pigułce”  historię naszej Ojczyzny od czasu 

rozbiorów do radosnego dnia 11 listopada 1918 roku. Pierwszy występ dla 

wszystkich mieszkańców i pracowników DPS zaczął się o 930 a tuż po nim 

gościliśmy w naszych progach Panie z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Grojca, 

które przybyły do nas aby razem z nami świętować. Nie zabrakło pieśni 

patriotycznych, które wszystkich uczestników uroczystości zachwyciły                   

i „wzbudziły ducha narodowego”. Najbardziej energetyczna i patriotyczna pieśń 

„ Myśmy są wojsko” porwała wszystkich do wspólnego śpiewu – nie obyło się 

bez tradycyjnego bisowania. Chciałbym wszystkim mieszkańcom i pracownikom 

podziękować za współpracę i życzyć wszystkiego najlepszego z okazji 101 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości!         

                                                                                                                  Piotr Miodoński 
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ZDOLNI…  Wśród nas jest wielu, którzy 

coś tworzą, ale nie mieli okazji pochwalić się 

tym co robią, lub co potrafią zrobić.              

Patryk Szpak jest jedną z takich osób, o której 

zapewne mało kto wie, że lubi pisać. Pisze 

wiersze, opowiadania i chętnie sam wyszukuje 

sobie konkursy aby sprawdzić się  w tym co 

potrafi. Jak się okazało ma takie swoje „małe,      

a zarazem wielkie” osiągnięcie. W zeszłym roku 

wziął udział w 25 Ogólnopolskim Konkursie 

Literackim Prozy i Poezji dla Osób 

Niepełnosprawnych, w którym nie zdobył 

podium, ale jak się okazało jego opowiadanie 

pt. „Mój Przyjaciel Słoń” zostało dostrzeżone           

i opublikowane w tegorocznym Kwartalniku 

Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych 

„Słowem i Kształtem”. Jest to niesamowite 

wyróżnienie, sukces ale i docenienie tego          

co robi, gdyż jego opowiadanie może 

przeczytać bardzo, ale to bardzo  wielu ludzi      

– a trzeba przyznać, że jest to nie lada wyczyn. 

Patryku gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 
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   BOCCE Mało kto wie, że początki bocce wywodzą się aż ze 

starożytności.  W miarę upływu czasu zmieniała ona swój zarys. Aktualną 

formę nadano jej we Włoszech. Jak podają różne źródła została 

rozpowszechniona na świecie przez włoskich imigrantów. Stała się przy 

tym popularna nie tylko jako gra ale i forma relaksu, odprężenia                        

czy podtrzymywania relacji towarzyskich. 

20 listopada 7 zawodników z klubu sportowego "Spartakus " pod okiem 

pana Krzysztofa Adamskiego wzięło udział w VII Beskidzkim Regionalnym 

Mityngu w Bocce zorganizowanym w Strumieniu. W zawodach brało udział 

95 zawodników z 9 klubów Oddziału Beskidzkiego. Pomimo dużej 

konkurencji, szczęśliwa siódemka zdobyła 7 medali:  Piotr Adamiec                 

i Grzegorz Drewniak – złoto, Tomasz Pilszak, Krzysztof Figura i Roman 

Niemczyk – srebro, Daniel Zięba, i Paweł Biela – brąz. Najważniejsza jednak 

była świetna zabawa i zdrowa rywalizacja sportowa, która nie opuściła 

naszych zawodników do końca  mityngu. 
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Rusz głową!!! 

 1.    

 2.       

 3.       

 4.        

 5.       

 6.    

 7.        

 8.       

9.         

 10.        

 11.          

12.         

 13.        

14.        

 

 

1. Stwórca… 

2. Dzielimy się nim z bliskimi 

3. Ciepły zimowy płaszcz 

4. Miasto, w którym urodził się Pan Jezus 

5. Wkładane pod obrus 

6. Topowa ryba na naszych stołach 

7. Zupa z uszkami lub z jajkiem 

8. Pomieszczenie narodzin Pana Jezusa 

9. Świeci na niebie 

10. Mama tata i dzieci…. 

11. Obchodzi imieniny ostatniego dnia w roku 

12. Podarunki pod choinką 

13. Świąteczne drzewko 

14. Msza Św. o północy w Wigilię     

                    Piotr Miodoński 
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SOLENIZANCI 

W Listopadzie swoje  urodziny obchodził jeden z mieszkańców Oddziału I.    

Miły, uśmiechnięty, pomocny, ale i czasami potrafiący postawić na swoim – tak 

odbierany jest Tomek przez swoich kolegów i personel. To właśnie on skończył 

w tym roku 41 lat. Z tej okazji koledzy i pracownicy całego oddziału życzą mu 

jeszcze raz wszystkiego najlepszego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swoje święto obchodzili również i inni mieszkańcy np. z Hostelu I, a było ich 

kilku: Andrzej, Darek, Marcin, Tadeusz, Michał, Janusz i Andrzej. Koledzy             

i personel oddziału składa Im serdeczne życzenia ciepła, uśmiechu  i spełnienia 

najskrytszych marzeń. Sto lat Panowie.  
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Andrzejki to czas wróżb, 

czarów i świetnej 

zabawy. I tak właśnie 

celebrowali ten czas 

mieszkańcy naszego 

domu - jedni na zabawie 

w Grojcu inni w Kętach 

czy Płazie jeszcze inni  

na zabawach 

organizowanych 

wewnątrz oddziałów. 

Działo się oj działo            

- sami zobaczcie.                          

Zdjęcia z zabawa             

w Grojcu. 
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LIST DO M. 

Chciałem napisać list do Świętego Mikołaja, pomyślę to  może dostanę cukierki, 

ptasie mleczko, Mikołajka z czekolady, różne słodycze, Coca – colę, fistaszki         

i chipsy. Chyba już tyle wystarczy. Usłyszał, ale dla pewności napiszę. Chciałbym 

otrzymać  taką paczkę od Mikołaja.  

(Sławomir Stopik) 

 

 

Drogi Mikołaju w tym roku proszę Cię o zegarek na rękę ze złotą bransoletką 

zapakowany w pudełku żeby go nikt nie zobaczył, pasek do spodni, bo 

poprzedni się popsuł, laskę do podpierania się bo nie mam siły chodzić, 

kluczyki do samochodu, który jest w naszym garażu bo kierowcy nie chcą mi 

pożyczyć swoich i prawo jazdy, okulary przeciwsłoneczne, 2 cole, portfel pełen 

pieniędzy, organy tylko takie duże na nóżkach z walizką bo będę je pożyczał  

muzykowi, żeby ich nie rozbił, 2 kolumny do słuchania muzyki i płyty                

z góralską muzyką, kolorowe skarpetki takie wysokiej jak mają piłkarze, smycz 

na klucze żebym ich nie gubił, nowe adidaski w czarnym kolorze, nową torebkę 

i latarkę. Dziękuję Ci za to co przyniosłeś w zeszłym roku i proszę jeszcze            

o słodkie czekoladki.  

                   Wojciech Kuglarz 

            (nie zapomnij, jestem na IIA)  
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WSPOMNIENIE Z DZIECIŃSTWA 

Moje święta kojarzą mi się z ubieraniem choinki, przygotowywaniem stołu 

świątecznego, przygotowaniem prezentów pod choinkę, z jedzeniem potraw 

wigilijnych i zakończeniem uczty na końcu, której otwieraliśmy prezenty 

świąteczne. Na koniec dnia było najważniejsze szliśmy do kościoła by zakończyć 

Wigilię pasterką.   

      Krzysztof Skorupka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta są  dla mnie pięknym wspomnieniem i wspaniałym przeżyciem  

ponieważ są wesołe, magiczne, białe, ciche, pachnące. Kojarzą mi się                    

z opłatkiem,  pysznym jedzeniem,  z rodzicami,  kolędą, pasterką, choinką, 

makówkami, pomarańczami, zupą grzybową, rybą i prezentami. Lubię  Boże 

Narodzenie bo to czas spędzony z rodziną. Tak go wspominam i niech tak 

będzie jak najdłużej.  

Artur Danielczok 

Piękne wspomnienia, żywe, pachnące, przywołujące ciepło i uśmiech na twarzy. 

Zatrzymaj się w tym biegu życia i pomyśl chociaż przez chwilę z czym Tobie 

kojarzą się Święta Bożego Narodzenia, może to zapach cynamonu, może 

drewniany samochodzik, a może ktoś bliski. Pomyśl i wróć tam gdzie dawno nie 

byłeś, wróć do lat dzieciństwa. 
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WESOŁYCH ŚWIĄT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzę zdrowia i miłości świat radosnych, ciepłych, 

pachnących choinką, piernikiem, cynamonem, brzmiących 

kolędami i dźwiękiem dzwoneczków, spokoju, świąt 

spędzonych z rodziną oraz wszystkiego najlepszego               

w Nowym 2020 Roku. 

Tomasz Pilszak 

  

Wszystkiego Najlepszego z okazji świąt 

Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 

Roku życzy Krzysztof Kubik. 

 

 

Życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, 
błogosławieństwa Bożego na czas świąt Bożego 
Narodzenia udanego i wesołego Sylwestra oraz 

szczęśliwego Nowego Roku. 

Daniel Zięba 

 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego 

Narodzenia chcemy złożyć serdeczne          

życzenia naszym czytelnikom, dyrekcji, 

pracownikom, mieszkańcom i rodzicom: 

radosnych, pogodnych, pełnych rodzinnego  

ciepła Świąt, oraz szczęścia i sukcesów           

w życiu osobistym  i zawodowym                    

w Nowym 2020 Roku. 

Redakcja 
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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 

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 13 499 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 

REHABILITACJA – 33/846 13 49 wew. 157 

TERAPIA ZAJĘCIOWA – 33/846 13  49 wew. 158 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA – 33/846  13 49 wew. 160 

 

 

 

REDAKCJA 

GAZETKI: 

Elwira Ławczys 

Piotr Miodoński 

Jolanta Rzymkowska 

Daniel Zięba 

Adam Paluch 

Piotr Adamiec  

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony 

internetowej – DPS Bobrek. 


