
Wodzisław Śl. 30.08.2019 r. 

 

PROTOKÓŁ 

 z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  

w Wodzisławiu Śl. z dnia 26.08.2019 r. 

 

 
W dniu 26.08.2019 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej przy ul. Wolności 35 w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śl. 

 

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Rady: 

1. Joanna Rduch- Kaszuba 

2. Teresa Plewnia 

3. Krystyna Tytko 

4. Sylwia Koczy (lista obecności w załączniku) 

 

W posiedzeniu uczestniczyły: 

1. Pani Michalina Domańska-Łuska – kierownik Zespołu Dofinansowań PFRON, Środków 

Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców 

Porządek posiedzenia Rady: 

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Zapoznanie się z działalnością Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności 

Bożej  w Wodzisławiu Śląskim 

4. Przedstawienie kierunków dalszego działania Rady 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Zakończenie obrad i pożegnanie. 

Na wstępie przewodnicząca Rady powitała wszystkich obecnych i przedstawiła porządek obrad 

jednogłośnie przez wszystkich przyjęty. Następnie został odczytany i zatwierdzony protokół  z 

posiedzenia w dniu 10.06.2019 roku. 

 

Następnie siostra Halina Modelska – dyrektor DPS oprowadziła nas po budynku opowiedziała o jego 

historii, aktualnym funkcjonowaniu oraz stworzła możliwość do zapoznania się z podopiecznymi. 

Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. - Jedłownik (Górny Śl.) prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej przeznaczony jest dla 53 osób - dziewcząt i kobiet 

niepełnosprawnych intelektualnie. Oferuje całodobową opiekę. Dom położony jest w parku 

krajobrazowym o powierzchni 2 ha. Otaczający park zapewnia Mieszkankom spokój i stały kontakt 

z przyrodą. 

Jedną z licznych placówek prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej jest dom w 

Wodzisławiu Śląskim. Główną działalnością apostolską podejmowaną w tym domu jest opieka nad 

osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością: intelektualną i ruchową. Pełna nazwa tej placówki to 

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Obecnie 



przebywają tutaj 56 osoby w wieku od 7 – 76 lat. 

DPS mieści się w malowniczo położonym zamku wybudowanym przez Gotfryda Hesse w 1899r. 

Pierwotnie budynek często zmieniał właścicieli. W 1908r. jedłownicki zamek został kupiony przez 

radcę handlowego z Berlina Fritza von Friedlander Fuld. Od 1930r. dobra jedłownickie były w 

posiadaniu Rybnickiego Gwarectwa Węglowego z siedzibą w Katowicach. Jeszcze w tym samym 

roku majątek ten został sprzedany Przedsiębiorstwu Osadniczemu Ślązak - spółka o.o. w Katowicach. 

Z własnością dóbr jedłownickich związany był rzeczowy patronat na rzecz rzymsko-katolickiego 

kościoła w Jedłowniku. W związku z podziałem dóbr w drodze osadnictwa patronat został zniesiony, 

a w ramach odprawy kościół otrzymał zamek z parkiem i ogrodem owocowym oraz parcele gruntowe. 

Z chwilą nabycia (1931r) przez Zarząd Kościelny zamku jedłownickiego powstał problem 

zagospodarowania tego obiektu. Pomysły na przebudowę zamku na kościół a także na utworzenie 

domu sanatoryjnego, zostały odrzucone. Kuria Biskupia pragnęła ulokować w zamku jakieś dzieło 

charytatywne, pod kierunkiem zgromadzenia zakonnego. Wreszcie w 1933r. wpłynęła oferta Sióstr 

Opatrzności Bożej ze Lwowa. 22.IX. 1934r. została zawarta umowa najmu pomiędzy zgromadzeniem 

a parafią. 

Siostry, w duchu charyzmatu zgromadzenia, zajęły się prowadzeniem Domu dla dziewcząt i kobiet 

zdemoralizowanych moralnie. Opieka wychowawcza, duchowa i edukacja miały na celu skierowanie 

tych osób na właściwą drogę moralną i społeczną. W chwili wybuchu II wojny światowej w budynku 

przebywało 50 dziewcząt wraz z 5 siostrami. Musiały one opuścić Wodzisław Śl., ponieważ dom 

został adoptowany przez władze okupacyjne na szpital polowy a następnie na punkt dla 

przesiedleńców. 

Po wojnie siostry kontynuowały apostolat w wodzisławskim zamku, aż do 1951r. Wówczas władze 

komunistyczne w ramach reorganizacji państwowych, zmieniły profil działalności sióstr na pracę z 

osobami upośledzonymi umysłowo. Dziewczęta objęte resocjalizacją zostały zabrane do 

państwowych domów poprawczych a dzieci upośledzone umysłowe, niewygodne dla obrazu 

idealnego społeczeństwa socjalistycznego, przekazano siostrom pod opiekę. Zakład otrzymał nową 

nazwę: Zrzeszenie Katolików Caritas Dom Specjalny dla Dzieci - Jedłownik. Od tamtej pory Siostry 

Opatrzności Bożej prowadzą apostolstwo wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, kochając i 

służąc im. Z biegiem lat zmieniały się realia społeczne i państwowe. Od 1991r. zakłady Caritas 

zostały przejęte przez Wojewódzkie Wydziały Pomocy Społecznej, przybierając nazwy Domy 

Pomocy Społecznej i stały się własnością organizacji kościelnych, finansowane przez państwo. 

Rozwijająca się pedagogika specjalna i kształtująca się polityka społeczna państwa otwierały nowe 

kierunki i możliwości pracy z osobami o obniżonej zdolności umysłowej. Siostry Opatrzności Bożej 

podejmują nowe wyzwania w tym kierunku, doskonaląc warsztat pracy i metody oddziaływań na 

wychowanki, a także udoskonalając bazę lokalową i dbając o domową atmosferę w Domu. W duchu 

zasad i wartości chrześcijańskich siostry zapewniają całodobową opiekę i dbają o zaspokojenie 

potrzeb życiowych, zdrowotnych, edukacyjnych terapeutycznych, kulturalnych , społecznych i 

religijnych. 

Programy pracy z  podopiecznymi i plany opieki tworzone są w ramach działalności 

zespołu  terapeutyczno-opiekuńczego pod kierownictwem psychologa. Oprócz  koniecznej 

pielęgnacji, Dom oferuje opiekę medyczną, rehabilitacyjną i  terapeutyczną. Wśród różnych form 

aktywności preferowane są: terapia  zajęciowa (papieroplastyka, hafciarstwo, zajęcia 

kulinarne),  dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, zajęcia teatralne,  biblioterapia, katecheza i 

informatyka. Zachęcanie Podopiecznych do  podejmowania licznych dyżurów sprzyja nauce radzenia 

sobie w różnych  okolicznościach życia i sprawia, że mają poczucie własnej sprawczości i  są 

domownikami a nie jedynie pensjonariuszkami. Ulubioną formą spędzania  wolnego czasu są 

wycieczki i turnusy rehabilitacyjne, które oprócz  walorów poznawczych integrują, pobudzają 

wyobraźnię, wyrabiają  samodzielność i pozostają w umyśle, jako pozytywne 

wspomnienie.  Społeczność lokalna również dostarcza wielu atrakcji. Stale napływają  zaproszenia 

do udziału w licznych imprezach integracyjnych,  organizowanych przez władze miasta, 

stowarzyszenia lub różnego rodzaju  ośrodki pomocy społecznej. Także na terenie posesji DPS 

corocznie  organizowany jest festyn rodzinny, gromadzący Mieszkanki DPS, oraz  społeczność 



tutejszej dzielnicy miasta, władze miasta i zaproszonych  gości. 

W ramach edukacji  wychowanki mają możliwość uczestnictwa w zajęciach 

zespołów  rewalidacyjno-wychowawczych na terenie Domu, a także na terenie ośrodka  szkolno – 

wychowawczego, gdzie są dowożone. 

Dom  prowadzony przez zgromadzenie zakonne dba o rozwój duchowy  podopiecznych. Zapewniona 

jest comiesięczna spowiedź i komunia św. W  każdą niedzielę organizowane jest wspólne wyjście do 

kościoła pod opieką  sióstr i pracowników. Mieszkanki mogą korzystać z domowej kaplicy,  gdzie 

również odprawiane są Msze Św. W Domu organizowane są również  uroczyste obchody świąt , 

uroczystości okazjonalnych i umożliwienie  udziału w imprezach kulturalnych. 

Siostra dyrektor bardzo dobrze oceniła współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wodzisławiu Śląskim. 

 

 

Przewodnicząca Rady po krótce omówiła dalsze kierunki działalności Rady m.in. zorganizowanie 

jesiennej konferencji dotyczącej problematyki osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej 

następnie podziękowała wszystkim zebranym za spotkanie i pożegnała członków Rady. 

 

 

Załączniki: 

 

• Załącznik nr 1 – lista obecności 

 

 

 

 
Sekretarz Powiatowej Społecznej       Członkowie Rady: 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

w Wodzisławiu Śl. 
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