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DWAJ ANIOŁOWIE 

Dwaj podróżujący aniołowie zatrzymali się, aby spędzić noc w domu 

bogatej rodziny. Rodzina odmówiła noclegu w gościnnym pokoju swojej 

rezydencji. Dano aniołom miejsce w zimnej piwnicy.                                 

Kiedy już przygotowali sobie posłanie na twardej podłodze, starszy anioł 

zobaczył dziurę w ścianie i ją zreperował. Kiedy młodszy anioł zapytał 

dlaczego to zrobił, starszy odpowiedział: „Rzeczy nie zawsze są takie jak 

się wydają”. 

Następnej nocy aniołom przyszło nocować w bardzo biednym domu 

gościnnego farmera i jego żony. Po podzieleniu się niewielką ilością 

jedzenia małżeństwo pozwoliło aniołom spać w ich łóżku, gdzie mogli 

wygodnie odpocząć. Kiedy wzeszło słońce następnego dnia aniołowie 

zobaczyli małżeństwo farmerów we łzach. Ich jedyna krowa, której mleko 

było jedynym źródłem utrzymania, leżała martwa na polu. Młodszy anioł 

był wzburzony i zapytał starszego anioła: „Jak mogłeś na to pozwolić? 

Biadolił. Ta druga rodzina miała mało, ale chętnie podzieliła się wszystkim, 

a ty pozwoliłeś ich krowie zdechnąć!” 

„Rzeczy nie zawsze są takie jak się nam wydają” odpowiedział starszy 

anioł. „Kiedy byliśmy w piwnicy rezydencji zauważyłem, że w tej dziurze    

w ścianie schowane było złoto. Jego właściciel był tak obsesyjnie chciwy     

i niechętny by dzielić się swoją fortuną więc zreperowałem ścianę tak by 

nie mógł znaleźć schowka.  Wtedy, kiedy spaliśmy w łóżku farmera, 

przyszedł anioł śmierci po jego żonę. Ja dałem mu w zamian krowę. Rzeczy 

nie zawsze są takie jak się wydają.” 

Czasami dzieje się dokładnie tak, kiedy rzeczy nie idą po naszej myśli. Tak 

jest z losem, musisz zaufać, że wszystko co Cię spotyka jest zawsze dla 

twojego najwyższego dobra. Często możesz się o tym przekonać dopiero 

po pewnym czasie. 

(Demotywatory.pl) 
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Nowy Testament, w Ewangelii                    

wg św. Mateusza: 

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem 

w Judei za panowania króla Heroda, 

oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do 

Jerozolimy […] A oto gwiazda, którą 

widzieli na Wschodzie, szła przed 

nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad 

miejscem, gdzie było Dziecię […] 

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię     

z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz 

i oddali Mu pokłon. I otworzywszy 

swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 

kadzidło i mirrę. 

 

Melchior ofiarował 
Narodzonemu 

Mesjaszowi złoto 
jako symbol 

bogactwa i potęgi 
panowanie nad 

światem. Złoto było 
oznaką władzy 

królewskiej, a Jezus 
został królem królów. 

 

Kacprowi przypisane było 

kadzidło, które to złożył    

w darze Małemu 

Dzieciątku. Według 

obrzędów chrześcijańskich 

symbolizuje modlitwę          

i ofiarę, która w postaci 

dymu unosi się do Boga. 

Tak jak i złoto symbolizuje 

uznanie władzy i boskości. 

 

Baltazar  
podarował Panu 

trzymaną                 
w dłoniach mirrę. 

Symbolizować 
miała, jak się 

później okazało 
zapowiedź śmierci 
Syna Człowieczego. 

 

TRZEJ KRÓLOWIE 

Z dalekiego wschodu, 

piaskami pustyni 

jadą trzej królowie 

bardzo już znużeni. 

Od miasta do miasta 

w słonecznej spiekocie 

rozpytują wszędzie 

o królewskie Dziecię. 

Nikt jednak im wskazać 

nie potrafi drogi: 

w pałacach Go nie ma, 

bo to Król ubogi. 

Zawierzyli przeto 

gwieździe nad Betlejem, 

ona im stajenkę 

wskazała promieniem. 
       

(wiersze.co.pl) 
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 MIKOŁAJKI     to czas wyczekiwany przez wszystkich bez względu na wiek, 

czy kolor skóry. Mikołaj to Ten, który niesie radość, uśmiech, ciepłe słowo,        

to Ten, który dźwiga ze sobą prezenty. Czy też małe, czy też duże, ważne           

że są - nawet drobiazg sprawia, że wszystko wokoło się zmienia. Warto wierzyć, 

sami zobaczcie jaką radość sprawił Naszym Mieszkańcom sympatyczny Mikołaj          

w liczbie n-tej, któremu raz jeszcze dziękujemy za pamięć, uśmiech i dobre 

słowo. 
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III Małopolski Konkurs Fotograficzny w Wolbromiu 

Mieszkańcy naszej placówki – Tomasz Pilszak, Andrzej Cichy oraz Daniel Zięba 

wzięli udział w III Małopolskim Konkursie Fotograficznym pt. ”Niezwykła rzecz”, 

który został rozstrzygnięty w grudniu. Do wzięcia udziału w konkursie zaprosiły 

nas  Warsztaty Terapii Zajęciowej z Lgoty Wolbromskiej za co im serdecznie 

dziękujemy. Nie zdobyliśmy miejsca na podium, ale cieszy nas to, że mogliśmy 

pokazać świat i przedmioty widziane okiem  naszych mieszkańców przez 

pryzmat aparatu. Dziękujemy panowie za odwagę, a Warsztatom z Wolbromia 

za udostępnienie nam fotografii z konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Daniel Zięba - Drzewo 

Andrzej Cichy – Ruiny Zamku 

Tomasz Pilszak        

- Woda 
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Jasełka w Frydrychowicach 

W dniu 8 grudnia delegacja mieszkańców Hostelu I na czele z Ludwikiem Budą 

została zaproszona przez władze Frydrychowic i Panią Dyrektor szkoły na 

występ jasełkowy. Przedstawienie pod tytułem "Głośmy wszyscy z radością, 

Bóg jest miłością" zachwyciło wszystkich, piękna wyjątkowa oprawa. 

Zaangażowanych było mnóstwo dzieci zarówno ze szkoły, jak i z przedszkola. 

Byliśmy zachwyceni ukazaniem walki dobra ze złem w świecie.  Oczywiście 

gościnność jak zawsze w takich chwilach była niesamowita. Ugoszczono nas 

poczęstunkiem domowych ciast przygotowanych przez rodziców występujących 

dzieci oraz przekazano nam  paczki świąteczne. Mieszkańcy są wdzięczni           

za okazałą życzliwość i upominki dziękując całej społeczności Frydrychowic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Olejniczak 
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DYREKTORSKIE NAGRODY 

W grudniu  kilkunastu mieszkańców Naszego Domu otrzymało od Dyrekcji 

nagrody za pracę i zaangażowanie wniesione w działalność ośrodka, które 

niejednokrotnie dla wielu z nich są codziennością, a dla innych odskocznią od 

życia codziennego. Ergoterapia, arteterapia, teatrterapia, kinezyterapia, 

fizykoterapia czy zajęcia fotograficzno-komputerowe to terapeutyczne 

alternatywy aktywności jakie towarzyszą im każdego dnia. Cieszymy się, że 

mieszkańcy traktują te formy terapii nie jak obowiązek, a przyjemność, która 

pozwala im być potrzebnym bez względu na wiek, czy bariery jakie los postawił 

na ich drodze. Niejednokrotnie pobudzają ich do działania, poszerzania                

i podtrzymywania swoich umiejętności, zainteresowań, oraz uczą jak czynnie 

zagospodarować swój wolny czas. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. 
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"Jezusa narodzonego wszyscy witajmy ..." 

19 grudnia w czwartkowe przedpołudnie grupa literacko - artystyczna 

"Mościpanowie" chcąc podzielić się radością związaną z nadchodzącymi 

Świętami Bożego Narodzenia zorganizowała wspólne kolędowanie. Niniejszy 

występ uświetnili swoją obecnością mieszkańcy i pracownicy naszej placówki, 

oraz zaproszeni goście z zaprzyjaźnionego ośrodka w Grojcu. Życzenia i kolędy 

wypełniły cały dom, niejednemu z nas łezka zakręciła się w oku, a słowa kolęd 

do chwili obecnej rozbrzmiewają nam w głowie. 
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Uśmiechnij Się!!! 

  U dentysty :                            

-Zaraz usunę pani zęba. 

Proszę później nie jeść 

przez dwie godziny.              

-Bez obaw. Z pana cenami 

nie zjem przez miesiąc. 

 

 

Przychodzi babcia do urzędu 

skarbowego złożyć PIT. 

Urzędniczka sprawdza i mówi:                                    

- Właściwie wszystko jest 

dobrze tylko brakuje Pani 

podpisu.                                        

- Ale jak ja mam się podpisać? 

- No tak jak się zawsze Pani 

podpisuje.                          

Babcia bierze długopis i pisze: 

- Całuję was gorąco babcia 

Aniela. 

 

Blondynka po powrocie                 

z urlopu rozmawia z przyjaciółką: 

- Wiesz, miałam fatalną podróż. 

Całą drogę pociągiem musiałam 

siedzieć tyłem do kierunku jazdy.                       

- Nie mogłaś się z kimś zamienić 

miejscami?                                         

- Łatwo mówić, siedziałam sama 

w przedziale. 

 

Babcia Jasia jedzie 

samochodem. Nagle 

zatrzymuje ją policja:                  

-Widzi Pani ten znak? – stróż 

prawa pokazuje ograniczenie 

prędkości do 50 kilometrów    

na godzinę.                                    

- A Pani przekroczyła 

siedemdziesiątkę!                       

- Nie prawda! To ten kapelusz 

tak mnie postarza! 

 

Wrócił syn z pracy w Anglii 

do rodzinnej wsi. Zwraca się 

do niego ojciec:                         

- Idź no rozrzuć gnój.               

- What? - pyta syn.                  

- Łot krowy i łot konia             

- odpowiada ojciec. 
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RUSZ GŁOWĄ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zarządza firmą 

2. Urzędowe …. 

3. Okres lub czas 

4. Pospolicie praca... 

5. Leniwy lub aktywny 

6. Urodzinowe ciasto 

7. Licencjackie lub magisterskie 

8. Finansowa lub rzeczowa 

9. Za wykonaną pracę … 

          

Piotr Miodoński 
 

1.         

2.      

3.    

 4.      

5.          

 6.     

7.      

8.        

9.             
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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 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 

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. 


