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50  LAT DZIAŁALNOŚCI  DOMU  POMOCY  SPOLECZNEJ    W  

OWCZARACH 

 

I. Siedziba.  

 

Dom Pomocy Społecznej w Owczarach (zwany dalej Domem) powstał w 1962 

roku. 

 Mieści się w zabytkowym dworze na terenie parku. Ostatnim właścicielem 

majątku dworskiego w Owczarach był wicepremier II Rzeczpospolitej Polskiej 

– Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy Gdyni i Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. W 1950 r. , władze PRL, naruszając prawo, w tym dekret o 

nacjonalizacji, skonfiskowały majątek. Podjęto decyzję aby w majątku 

utworzyć ośrodek opieki dla osób psychicznie chorych.  W 1996 roku decyzją 

sądu oddano spadkobierczyniom Eugeniusza Kwiatkowskiego tytuł własności 

do dóbr owczarskich uznając, że konfiskata w  1950 roku była bezprawna.  W 

drodze ugody Skarb Państwa zakupił od właścicieli teren o powierzchni 10 ha 

83 ar, tj. zabytkowy park wraz z znajdującymi się na jego terenie 

zabudowaniami dworskimi. 

 

II. Historia Domu. 

 

     W 1952 r. utworzono w owczarskim dworze filię Szpitala Psychiatrycznego 

w Kobierzynie. Kierownikiem filii był Stefan Flisowski – pracownik Szpitala w 

Kobierzynie. Ponieważ z powodu złego stanu technicznego budynek nie 

nadawał się do dalszego użytku, w roku 1957 przeniesiono pacjentów do 

Piekar pod Krakowem, a kierownikiem gospodarstwa pomocniczego w 

Owczarach został mianowany, przez PWRN – Wydział Zdrowia i Opieki 

Społecznej w Krakowie, Pan Jan Dutka, który tak gospodarstwo jak i 

zabudowania zastał w zupełnej ruinie. Brak maszyn i narzędzi pracy, brak 

inwentarza żywego, który stanowiły zaledwie dwie krowy i dwa konie. 



     W 1958 r. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Krakowie przeznaczył na 

rozbudowę budynku głównego (dworu) kwotę 2.800.000 zł.. Prace nad 

przebudową i nowym urządzeniem Domu trwały 3 lata. Ze starego dworu 

pozostała tylko suterena, na której wzniesiono dalsze dwie kondygnacje. W 

przebudowanym budynku na dole mieściła się kuchnia, pralnia, kotłownia i 

magazyny. W wyższych kondygnacjach mieściły się sale sypialne, jadalnia, 

świetlica, kancelaria, ubikacje i łazienki, gabinet zabiegowy i separatka, a na 

poddaszu mieszkania dla służby sanitarnej. 

     Teren wokół budynku wybetonowano. Od bramy wejściowej,  aż do drogi  

Kraków – Skała, wybudowano nową drogę. 

       

      W styczniu 1962 rozpoczął działalność Państwowy Dom Pomocy 

Społecznej w Owczarach. 

       W przebudowanym budynku dawnego dworu zamieszkało 100 mężczyzn 

przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Opiekę 

nad chorymi mieszkańcami Domu sprawował personel liczący wówczas 28 

osób. Pierwszym dyrektorem Domu został Pan Jan Dutka, który sprawował tę 

funkcję do 1978 roku. Kolejnymi dyrektorami Domu byli: 

Pan Władysław Koćma  (1978 – 1983) 

Pan Józef Zaręba (1983 – 1987) 

Pan Zbigniew Kasprzykowski (1987 – 1991) 

Pan Kazimierz Adamczyk ( od 1991). 

      W okresie od 1962r. do 2012 r. budynek główny i pozostałe obiekty były 

systematycznie modernizowane, przebudowywane i remontowane. 

Najważniejsze inwestycje i modernizacje to: 

1. Lata 1962 – 1964: odbudowa gospodarstwa pomocniczego (wybudowanie 

drugiej stodoły, odbudowa stajni dla krów, wybudowanie garaży na maszyny 

rolnicze i samochód służbowy, remont budynku mieszkalnego, przebudowa 

„ogrodniczówki”, 



2. Rok 1970  -  oddanie do użytku pracowni terapii zajęciowej (produkcja 

pantofli),  świetlicy oraz pomieszczeń administracji,  

 w przebudowanym budynku gospodarczym (dawna stajnia dla koni), 

3. Rok 1986   -  oddanie do użytku dwóch nowo wybudowanych niewielkich 

pawilonów  bocznych przy budynku głównym, z których jeden przeznaczono 

na gabinety lekarskie i pielęgniarskie, a drugi na pomieszczenia administracji. 

Pomieszczenia w przyziemiu pawilonów przeznaczono na: niewielką kaplicę, 

świetlicę dla mieszkańców Domu i magazyny. Do pawilonów przylegały 

rozległe tarasy z których po betonowych kładkach można było przejść do 

budynku głównego, 

4. Lata 1987 – 1988  -  wykonanie trwałego ogrodzenia parku i pokrycie 

nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej do DPS wzdłuż alei kasztanowej 

(obecna ulica Kasztanowa), 

5.  Rok 1990  - oddanie do użytku budynku Administracyjno-Mieszkalnego. 

Budynek ten powstał w wyniku gruntownej przebudowy pawilonu terapii 

zajęciowej. Nadbudowano piętro z mieszkalnym poddaszem. Parter budynku 

AM przeznaczono na pomieszczenia administracji Domu, I piętro zajmują 

mieszkania zakładowe, a na poddaszu wybudowano pokoje dla 19 

mieszkańców Domu. 

6. Rok 1992  - Poświęcenie i oddanie do użytku nowej kaplicy. 

Nowa kaplica powstała w wyremontowanym w tym celu wolno stojącym 

budynku gospodarczym.  

7. Lata 1992 – 1993  -  Budowa nowoczesnej, biologiczno-mechanicznej 

oczyszczalni ścieków, stacji trafo i kompleksu kuchenno – magazynowego. 

Nowa kuchnia z jadalnią i zapleczem magazynowym powstała w wyniku 

przebudowy zachodniego pawilonu i zabudowaniu przylegającego do niego 

tarasu. Nowy pawilon połączono z budynkiem głównym zabudowaną 

przełączką.  

Pomieszczenia po starej kuchni przebudowano na pralnię, a dawną jadalnię 

przebudowano na pokoje mieszkalne. 



Adaptacja pomieszczeń na poddaszu na pracownie terapii zajęciowej. 

8. Lata 1994  -  1996  -  Przebudowa wschodniego pawilonu, zabudowa tarasu 

i połączenie z budynkiem głównym przełączką. W powstałych 

pomieszczeniach, powstało ambulatorium medyczne (gabinety lekarskie, 

pielęgniarskie i sala do rehabilitacji leczniczej) . W przyziemiu powstały nowe 

magazyny i świetlica dla mieszkańców. 

W tych latach dokonano także przebudowy pralni i wykonano remont kapitalny 

kotłowni. 

Odbudowano także, zniszczone wskutek groźnego pożaru (29 czerwca 1994 

r.), pomieszczenia pracowni terapii zajęciowej na poddaszu budynku 

głównego. 

9. Rok 2003  -  Modernizacja kotłowni – z paliwa stałego na kotłownię  

gazową. 

10. Lata 2005  -  2011  -  Rozbudowa i modernizacja DPS, w celu 

dostosowania Domu do standardów europejskich. W ramach wymienionej 

inwestycji wykonano: 

- dobudowanie szybu windowego do budynku głównego i zainstalowanie 

windy osobowej, 

-  przebudowa  i modernizacja pomieszczeń mieszkalnych w budynku 

głównym, 

-  przebudowa pomieszczeń na   parterze zachodniego pawilonu przy budynku 

głównym, dostosowując je do potrzeb administracji Domu, 

-   przebudowa byłych pomieszczeń administracji (parter budynku AM) na 

pawilon dla mieszkańców, 

-  wykonanie termomodernizacji budynku głównego i budynku AM (ocieplenie 

budynków, naprawa dachów, wymiana okien i drzwi), 

-  zainstalowanie na dachach budynku głównego i budynku AM solarów do 

podgrzewania wody energią słoneczną. 

 

 



III. Działaność Domu. 

 

1. Profil i zadania Domu. 

     Dom Pomocy Społecznej w Owczarach jest samodzielną jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Krakowskiego. Jest jednostką 

stacjonarną świadczącą usługi osobom przewlekle psychicznie chorym, 

wymagającym całodobowej opieki w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i 

wspomagających, o standardzie ustalonym dla domów pomocy społecznej w 

zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim 

zamieszkałych oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych  z tytułu 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

2. Misja Domu. 

      Misją Domu jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego 

życia, zapewnienie intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju 

osobowości, a także uwzględniając stopień fizycznej i psychicznej sprawności, 

zapewnienie maksymalnego obszaru samodzielności i swobody. 

       Aby uniknąć efektu „instytucjonalizacji”  realizujemy program Jestem u 

siebie, polegający na podkreśleniu wolności osobistej i samodzielności. Teren 

Domu nie jest terenem zamkniętym. Mieszkańcy utrzymują kontakty z 

rodzinami pracowników i byłych pracowników. Podejmowane od wielu lat 

działania integracyjne spowodowały, że dawny „zakład dla chorych” 

postrzegany jest obecnie przez sąsiadów jako zwykły dom. Mieszkańcy Domu 

biorą aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym lokalnej społeczności. 

Podczas organizowanych przez Gminę imprez kulturalnych mieszkańcy Domu 

prezentują swój dorobek artystyczny mocno sygnalizując swoją obecność na 

tym terenie. Szczególnym miejscem spotkań integracyjnych jest kaplica, która 

powstała na terenie Domu w 1992 roku. Służy nie tylko mieszkańcom Domu, 

ale także mieszkańcom wioski (na terenie Owczar nie ma kościoła). Oprócz 

funkcji sakralnej, kaplica jest miejscem spotkań kulturalnych (przeglądy 

zespołów kolędniczych, koncerty muzyczne, występy dzieci z okolicznych 



szkół, spotkania naukowe, wystawy itp.). Na terenie parku odbywają się 

otwarte imprezy kulturalne (plenery artystyczne, zabawy, spotkania 

rekreacyjno-sportowe itp.), w których wspólnie z mieszkańcami Domu biorą 

udział mieszkańcy innych DPS-ów, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

Środowiskowych Domów Samopomocy, a także młodzież ze szkoły w 

Owczarach i innych szkół z terenu Krakowa.    

3. Działalność terapeutyczno –opiekuńcza. 

          We wszystkich działaniach podejmowanych wobec mieszkańców 

naszego Domu (opiekuńczych, bytowych, wspierających, terapeutycznych) 

realizujemy  podstawowe zasady rehabilitacji psychiatrycznej. Zasady o 

których mowa, to: partnerstwo, wielostronność oddziaływania, stopniowanie 

trudności, powtarzanie oddziaływań,  przestrzeganie zgodności 

psychosocjalnych i biologicznych metod oddziaływania oraz optymalna 

stymulacja. 

Warunkiem skutecznej rehabilitacji jest zdobycie zaufania mieszkańca oraz 

zaakceptowanie przez niego  programu wspierania i współpraca 

(partnerstwo). Podstawowym zadaniem wszystkich pracowników jest dążenie 

do tego, by w środowisku Domu mieszkaniec czuł się dobrze, by nie czuł się 

zagrożony, by środowisko to było dla niego ze wszech miar przyjazne. 

Wymaga to dobrej znajomości problemów mieszkańca  i jednoczesnego 

oddziaływania w różnych sferach życia społecznego (wielostronność 

oddziaływania). Ze względu na zmniejszone zdolności adaptacyjne osób 

chorych psychiczne stosujemy różne formy pomocy, dostosowując je do 

zmieniających się możliwości mieszkańca. W sytuacji zaostrzonego stanu 

chorobowego często zachodzi konieczność niemal całkowitego zastępowania 

mieszkańca w jego decyzjach i aktywności życiowej i odwrotnie, w okresach 

długotrwałej remisji stosujemy formy pomocy dające niemal pełną możliwość 

samodzielności (stopniowanie trudności). Zdarza się, że stan zdrowia 

mieszkańca wymaga kilkutygodniowego pobytu w szpitalu i po powrocie 

trzeba cierpliwie powtarzać postępowanie rehabilitacyjne od początku.  



Musimy pamiętać, że dla chorych psychicznie szkodliwe są zarówno takie 

warunki, które nie dostarczają dostatecznej ilości wrażeń i stymulujących do 

działania sytuacji społecznych, jak i nadmierna stymulacja, konieczność 

sprostania zbyt trudnym lub zbyt licznym zadaniom. Do tego jeszcze bardzo 

ważna dla członków zespołu terapeutycznego jest wiedza o niepożądanych 

objawach podawanych leków, np. senność, drżenie, wzmożone napięcie 

mięśniowe itp. co może uniemożliwiać mieszkańcowi aktywny udział w 

zajęciach. Biorąc te wszystkie zjawiska pod uwagę należy podkreślić 

konieczność ścisłej współpracy wszystkich członków zespołu terapeutyczno-

opiekuńczego. 

W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzą: psycholog, 

pielęgniarki, rehabilitant medyczny, pracownicy socjalni, opiekunowie i 

pokojowe. Działalność tego zespołu wspierają pracownicy administracji i 

działu gospodarczego, (łącznie 65 etatów).     

 

 

     mgr Kazimierz Adamczyk 

                   Dyrektor Domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 

OWCZARACH. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej powstało w 2000 r. 

Aktualnie liczy 33 członków  (pracownicy, byli pracownicy i mieszkańcy 

Domu). Prezesem jest Pani Wiesława Stępień, (poprzednio przez dwie 

kadencje Prezesem był Pan Zygmunt Gruza ). 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

obszar poza jej granicami, zaś siedziba mieści się w Owczarach, ul. 

Kasztanowa 20. 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

Celem jest wspieranie działalności i rozwoju Domu Pomocy Społecznej w 

Owczarach oraz działanie na rzecz polepszenia warunków socjalno-bytowych 

przebywających w nim osób przewlekle chorych psychicznie i 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za 

granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, 

głównie na zakup odpowiedniego sprzętu, wyposażenia obiektu i jego 

unowocześnianie, zakup leków dla najuboższych mieszkańców Domu oraz 

organizowanie różnych form rehabilitacji w tym zajęć kulturalno-oświatowych i 

sportowo – rekreacyjnych. 

2. Prowadzenie działań informacyjnych i promujących Dom i Stowarzyszenie. 

3. Prowadzenie działalności gospodarczej. 

4. Organizowanie spotkań, konferencji, kursów i warsztatów edukacyjno – 

informacyjnych. 

5. Poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa i polityki społecznej dla 

mieszkańców Domu, ich rodzin, opiekunów prawnych, a także dla 

pracowników Domu. 



6. Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze 

środowiskiem lokalnym. 

7.  Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych. 

8. Współpraca, wymiana kontaktów i doświadczeń pomiędzy organizacjami i 

instytucjami w kraju i za granicą, działającymi  na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.    

 

 

Prezes Stowarzyszenia 

                                                       Wiesława Stępień                                                                            
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Dwór w Owczarach 

 

Fragment dworu 



 

Dwór po przebudowie 

 

Wejście główne 
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Stawy dworskie 
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Gospodarstwo w rozbudowie 

 

Pierwszy Dyrektor DPS Jan Dudka 



 

 

Grupa pracowników 
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Budynek główny (A) 

 

Budynek główny (A) 



 

Budynek (B) 

       

 

       

Pokoje mieszkalne 



 

Jadalnia 

 

Świetlica 



 

Plenerowe warsztaty artystyczne 

 

Kaplica 



 

Kaplica Domu Pomocy Społecznej 

 

Kaplica Domu Pomocy Społecznej 



 

Relikwie BŁ. Jana Pawła II w kaplicy DPS 



DYREKTORZY 

                  

                              Jan  Dudka       Władysław Koćma 

          

      Józef Zaręba    Zbigniew Kasprzykowski 

 

 

        Kazimierz Adamczyk 
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