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Październik 2021 

 

Początek miesiąca kilkoro chłopców spędziło na 

kilkudniowej wycieczce do Warszawy. Z Dworca 

centralnego odebrała nas Pani Anna Grygierek - 

Burmistrz Strumienia, która była sprawczynią 

całego zamieszania. Gmina Strumień dofinansowała 

naszą wspaniałą wycieczkę. Jej głównym celem było 

zwiedzenie Muzem Sportu i Turystyki w Warszawie, 

podczas którego towarzyszył nam Pan Stanisław 

Szwed - Wiceminister Rodziny i Polityki 

Społecznej. W muzeum zwiedziliśmy nie tylko stałą wystawę, ale i czasową wystawę strojów 

olimpijskich na przestrzeni lat. Chłopcy byli niezwykle zainteresowani, zadawali wiele pytań 

i wykazali się nieprzeciętną wiedzą na temat sportu. (Warszawa, 4-7.10.2021)  

 

Po wizycie w Muzeum Sportu wybraliśmy się na spacer po starym mieście, a następnie 

podziwialiśmy miasto z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. Po drodze 

zatrzymaliśmy się na dłużej przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Mieliśmy wyjątkowe 

szczęście zobaczyć prezydenta Austrii, który złożył pod grobem wieniec.  
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Trzeci dzień pobytu w Warszawie spędziliśmy równie 

intensywnie, jak dni poprzednie. Zaczęliśmy od zwiedzenia 

Muzeum Powstania Warszawskiego, następnie 

przespacerowaliśmy się po Parku Łazienkowskim, a po 

południu zwiedziliśmy PGE 

Stadion Narodowy. Było to dla 

nas niezwykłe przeżycie - 

mogliśmy m.in. usiąść na ławce 

rezerwowych, zobaczyć szatnię 

naszych piłkarzy i całe zaplecze. 

Z kolei w dzień naszego powrotu 

udało nam się zwiedzić Centrum 

Nauki Kopernik.  

Podsumowując były to niezwykłe cztery dni, pełne 

zachwytów, emocji sportowych, a także nowych doświadczeń.  

 

Pani Anna przygotowała i poprowadziła kolejne zajęcia plastyczne, 

których motywem przewodnim było rozpoznawanie emocji. Tym 

razem towarzyszyła jej wieloletnia przyjaciółka naszego Domu - 

Pani Urszula, która przywiozła dla chłopców cukierki i dodatkowo 

osłodziła ten dzień.   
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14 października obchodziliśmy 

Dzień Edukacji Narodowej 

zwany powszechnie Dniem 

Nauczyciela. Z tej okazji nasi 

chłopcy chcieli wyrazić swoją 

wdzięczność kadrze 

pedagogicznej wszystkich 

placówek oświatowych, do 

których uczęszczają.  

 

 

Spacerując po Strumieniu, całkiem przypadkiem natknęliśmy się na gospodarstwo, które 

prowadzi jeden z mieszkańców naszej gminy. Pan gospodarz zaprosił nas do siebie i pozwolił 

naszym chłopcom nakarmić zwierzęta.   
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W październiku obchodziliśmy również liczne urodziny. 

 

Wycieczka do Drukarni św. Krzyża w Opolu. Była to nie tylko atrakcyjna forma spędzenia 

czasu, ale też nowa wiedza o otaczającym świecie. 
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Dzięki uprzejmości Koła Łowieckiego "Bażaniec" możemy korzystać z domku 

myśliwskiego. Jest to przepiękne miejsce, w którym spędzenie czasu przy grillu, a następnie 

przy kominku, to fantastyczny sposób na jesienne dni.  

 

Za nami kolejne wielkie święto 

wieńczące wielki sukces. Prace 

mające na celu odświeżenie 

pomieszczeń w gr II zostały 

zakończone, a pokoje urządzone. W 

październiku chłopcy i Panie z 

grupy zaprosili wszystkich na 

wspaniałą parapetówkę. Chłopcy z 

radością zapraszali do swoich 

nowych pokoi, aby każdemu 

pokazać, jak teraz mieszkają.  
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23 października Łukasz, Mateusz, Patryk, Adam i Marcel przystąpili do Pierwszej Komunii 

Świętej. Dla mieszkańców było to wielkie przeżycie. Liturgię sprawował ks. Maciej Dunat. 

 

23 października odbyło się 

spotkanie integracyjne dla 

naszych pracowników. Była to 

okazja do świetnej wspólnej 

zabawy przy muzyce. 

Wydarzenie odbyło się w 

związku ze zbliżającym się 

Dniem Pracownika Służb 

Społecznych.  
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Listopad 2021 

Początek miesiąca, to oczywiście Dzień Wszystkich Świętych, 

który  przypomina nam o Tych, którzy od nas odeszli. Chłopcy 

wraz z terapeutami wcześniej posprzątali i przystroili groby 

swoich kolegów. W ten Dzień razem z opiekunami poszli na 

cmentarz i zapalili znicze. Kilkoro chłopców uczestniczyło też w 

Mszy Świętej, która odbyła się na cmentarzu w intencji zmarłych. 

Był to dzień pełen zadumy i refleksji. 

 

 

Odbyły się u nas również zajęcia 

edukacyjne z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości 

11 Listopada. 

 

 

Listopad, to również miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Pracownika Służb Społecznych. 

Z tej okazji złożyliśmy wszystkim naszym pracownikom najserdeczniejsze życzenia.  

 

 

Udzieliliśmy także wywiadu, w którym wzięli udział Dyrektor Anna Sławińska, Kierownik 

Ewelina Kościuszko-Wiaterek oraz nasi CHŁOPCY.  

Pierwszą część audycji można było usłyszeć antenie Radia "Anioł Beskidów" 29 listopada.  

 

 Dołączamy link do zapisu wywiadu:  

https://youtu.be/rOtXMe2m1I8  

 

Fundacja „Zostań Aniołem” uruchomiła na rzecz naszych chłopców Świąteczną Skarbonkę 

na stronie 

https://youtu.be/rOtXMe2m1I8
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www.siepomaga.pl/swiatecznyaniol  

Sam MICHAŁ WIŚNIEWSKI zaangażował się w pomoc.  Dochód przeznaczony będzie na 

zakup prezentów, które dzieci znajdą pod choinką. 

 

Nasz Dom był jednym z organizatorów I Konferencji naukowo-

dydaktycznej  „domy pomocy społecznej, możliwości i wyzwania, 

która była elementem Forum Dyrektorów DPS Województwa 

Śląskiego” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego. 

Szczegółowa relacja: https://dps-

strumien.pl/index.php/2021/12/02/i-konferencja-naukowo-

dydaktyczna-domy-pomocy-spolecznej-mozliwosci-i-wyzwania/  

 

 

https://www.siepomaga.pl/swiatecznyaniol?fbclid=IwAR2RzavwrQbQk8dMUT0Ijlj5TJQHSTZlBOHmH9IKdKMHwKZSblIQ_pvBBLE
https://dps-strumien.pl/index.php/2021/12/02/i-konferencja-naukowo-dydaktyczna-domy-pomocy-spolecznej-mozliwosci-i-wyzwania/
https://dps-strumien.pl/index.php/2021/12/02/i-konferencja-naukowo-dydaktyczna-domy-pomocy-spolecznej-mozliwosci-i-wyzwania/
https://dps-strumien.pl/index.php/2021/12/02/i-konferencja-naukowo-dydaktyczna-domy-pomocy-spolecznej-mozliwosci-i-wyzwania/


Raport z działań za IV kwartał 2021 – DPS dla Dzieci w Strumieniu 

sporządziła Joanna Kapias  

Miesiąc zakończyliśmy huczną zabawą andrzejkową przy muzyce i dyskotekowych 

światłach. Było wesoło, ale i przepysznie, bo ramach poczęstunku były domowej roboty          

hot-dogi, a na deser wata cukrowa. 

 

 

 

Grudzień 2021 

Początkiem miesiąca na antenie Radia „Anioł Beskidów” można było usłyszeć wywiad 

z Panią Dyrektor naszego Domu Anną Sławińską, Panią Kierownik DO  Eweliną 

Kościuszko-Wiaterek oraz z naszymi chłopakami. Zapraszamy do odsłuchania archiwalnego 

nagrania:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rOtXMe2m1I8  

 

Zgodnie z tradycją 6 grudnia chłopców odwiedził 

św. Mikołaj z prezentami.  

Chłopcy i Panie opiekunki długo przygotowywali 

się do tego wydarzenia - zadbali o wystrój pokoi, 

odpowiedni ubiór, a niezwykłego gościa witali 

piosenkami, wierszami i laurkami.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rOtXMe2m1I8
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W okresie przedświątecznym 

zawsze odwiedza nas wielu ludzi 

dobrego serca. Tym razem byli 

to Panowie z Caritas Diecezji 

Bielsko-Żywieckiej, którzy nie 

tylko przywieźli naszym 

chłopcom upominki, ale również 

ofiarowali to co najcenniejsze - 

swój czas, który spędziliśmy na wspólnym śpiewie przy akompaniamencie akordeonu.  

 

6 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac naszych chłopców w Galerii Pod 

Ratuszem, która odbywa się pod hasłem „Dobrze podarować sztukę”. 

Wystawę otworzyli  

Dyrektor naszego DPS Anna Sławińska 

Przełożona Zgromadzenia SSND s. Emanuela Marek 

Zastępca Burmistrza Strumienia Pan Włodzimierz Cybulski.  

Gości przywitała również Pani Ewa Kuboszek-Owsiany, która opiekuje się galerią. Głos 

zabrał również Proboszcz Parafii w Strumieniu ks. Jacek Kobiałka.  

Nie zabrakło również samych artystów oraz pracowników naszego Domu, którzy włożyli 

w to wiele pracy.  
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Koncert Beathris w naszym Domu, której towarzyszył Mikołaj, był 

niezwykłym i wspaniałym wydarzeniem, który zapamiętamy na 

długo. Odwiedził nas również Radosław Palacz znany jako Brodacz 

z BigBothera i Pani Prezes Fundacja Po Pierwsze. Wszystko to za 

sprawą Krzysztofa Turzańskiego, który bardzo nas wspiera.  

Spotkanie nie byłoby możliwe gdyby nie Fundacja "Zostań 

Aniołem", która uruchomiła na rzecz naszych chłopców świąteczną 

skarbonkę na https://www.siepomaga.pl/swiatecznyaniol To właśnie 

wokół akcji "I Ty możesz być ANIOŁEM na te Święta" zebrało się 

tylu wspaniałych ludzi, którzy nas odwiedzili.  

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia 

króciutkiego filmiku 

podsumowującego 6 grudnia 

w naszym Domu  

Link: https://youtu.be/GJyPNz9k_HI  

 

https://www.facebook.com/Beathris-102332824594987/?__cft__%5b0%5d=AZU4_Mxkb1XX1whq7iJBkrVqHYX7dIfVgdJd_c1AetqRJ6GXWMmjwaywvSHl54ezJogHxozN3WsXQUOFQ4uBvHMYupHO9f8s5fCuks-9GMwN7nXNzzlDwE6rHB9L2fF-0bEFPbTkdzl1RHfBWPIsAldrBGS0XjlMBeeD_VZtPvIOGtj6dgg81uHjsk637wfkmwo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/radoslawpalacz?__cft__%5b0%5d=AZU4_Mxkb1XX1whq7iJBkrVqHYX7dIfVgdJd_c1AetqRJ6GXWMmjwaywvSHl54ezJogHxozN3WsXQUOFQ4uBvHMYupHO9f8s5fCuks-9GMwN7nXNzzlDwE6rHB9L2fF-0bEFPbTkdzl1RHfBWPIsAldrBGS0XjlMBeeD_VZtPvIOGtj6dgg81uHjsk637wfkmwo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/fundacjapopierwsze/?__cft__%5b0%5d=AZU4_Mxkb1XX1whq7iJBkrVqHYX7dIfVgdJd_c1AetqRJ6GXWMmjwaywvSHl54ezJogHxozN3WsXQUOFQ4uBvHMYupHO9f8s5fCuks-9GMwN7nXNzzlDwE6rHB9L2fF-0bEFPbTkdzl1RHfBWPIsAldrBGS0XjlMBeeD_VZtPvIOGtj6dgg81uHjsk637wfkmwo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Turzanski.Krzysztof?__cft__%5b0%5d=AZU4_Mxkb1XX1whq7iJBkrVqHYX7dIfVgdJd_c1AetqRJ6GXWMmjwaywvSHl54ezJogHxozN3WsXQUOFQ4uBvHMYupHO9f8s5fCuks-9GMwN7nXNzzlDwE6rHB9L2fF-0bEFPbTkdzl1RHfBWPIsAldrBGS0XjlMBeeD_VZtPvIOGtj6dgg81uHjsk637wfkmwo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/FundacjaZostanAniolem/?__cft__%5b0%5d=AZU4_Mxkb1XX1whq7iJBkrVqHYX7dIfVgdJd_c1AetqRJ6GXWMmjwaywvSHl54ezJogHxozN3WsXQUOFQ4uBvHMYupHO9f8s5fCuks-9GMwN7nXNzzlDwE6rHB9L2fF-0bEFPbTkdzl1RHfBWPIsAldrBGS0XjlMBeeD_VZtPvIOGtj6dgg81uHjsk637wfkmwo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FundacjaZostanAniolem/?__cft__%5b0%5d=AZU4_Mxkb1XX1whq7iJBkrVqHYX7dIfVgdJd_c1AetqRJ6GXWMmjwaywvSHl54ezJogHxozN3WsXQUOFQ4uBvHMYupHO9f8s5fCuks-9GMwN7nXNzzlDwE6rHB9L2fF-0bEFPbTkdzl1RHfBWPIsAldrBGS0XjlMBeeD_VZtPvIOGtj6dgg81uHjsk637wfkmwo&__tn__=kK-R
https://www.siepomaga.pl/swiatecznyaniol?fbclid=IwAR2keVTefjidV8KeWgnDoAbtFZfaeigBLOakXsjzq_q7VUMWkZ3PP6jEncE
https://youtu.be/GJyPNz9k_HI
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Przygotowania się do nadchodzących Świąt. Robienie pysznych i ślicznie udekorowanych 

pierniczków to cudny pomysł na zajęcia zarówno dla młodszych jak i starszych. 

 

Nasi chłopcy są utalentowani nie tylko 

plastycznie, ale i recytatorsko. Dali temu wyraz 

podczas wieczoru poetyckiego w Galerii pod 

Ratuszem. Dziękujemy za możliwość 

uczestniczenia w tym wzruszającym 

wydarzeniu. 

 

 

 

 

Chłopaki z mieszkania 

usamodzielniającego (mieszkanie nr 1) 

tak przygotowywali się do 

nadchodzących świąt. 
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21.12.2021 odbyło się spotkanie opłatkowe 

dla pracowników, podczas którego miała 

miejsce premiera jasełek w wykonaniu 

naszych 

chłopców  

 

 

Przygotowania do Świąt 

w mieszkaniu nr 3  

 

 

Świętowanie w naszym Domu zaczęło się już w czwartek spotkaniem 

opłatkowym dla wszystkich domowników. Chłopcy mogli spędzić 

wspólnie czas, przełamać się opłatkiem i kolędować z kolegami z innych 

mieszkań. Z kolei wieczerzę wigilijną wszyscy spędzili bardziej 

kameralnie w swoim rodzinkowym gronie, a wieczorem poszli na 

pasterkę. Reszta Świątecznego czasu upłynęła radośnie ale i spokojnie, 

rodzinnie oraz smacznie, a co po niektórzy oderwali się od suto 

zastawionych stołów, żeby pospacerować po pięknie oświetlonym 

Strumieniu. 

 



Raport z działań za IV kwartał 2021 – DPS dla Dzieci w Strumieniu 

sporządziła Joanna Kapias  

 

 

 

 

W grudniu otrzymaliśmy ogromną ilość dobra. Poza gośćmi, 

o których już pisaliśmy w grudniu odwiedziło nas sporo osób. 

Jedni wpadali 

z życzeniami, inni 

z prezentami, a inni po 

prostu pokolędować 

i spędzić z nami czas.   
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Przepiękną szopkę w Górkach Małych mogli 

oglądać nasi chłopcy podczas zorganizowanego 

w tym celu wyjazdu. 

 

 

Rok zakończyliśmy wspaniałą zabawą. Sylwestra obchodziliśmy hucznie  przy muzyce 

i pysznym poczęstunku. Dodatkowo chłopaki z mieszkania nr 1 zrobili sobie 

ponadprogramową imprezę w swoim kameralnym gronie.  

 

 

 


