
 

 

 
 

Biuletyn Informacyjny 

 
Domu Pomocy Społecznej 

Im. Św. Kazimierza   

 

 
 
Nr 22              październik - grudzień 2018 
   Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35 

 
 



 

 

Od Redakcji 
Szanowni Czytelnicy 

 

Witamy Państwa w kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego Domu 

Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu. W Nr 22 kwartalnika 

Mieszkańców i Pracowników Domu zapoznamy Czytelników z wydarzeniami                   

w placówce w IV kwartale 2018 r.                       
W numerze prezentujemy udział przedstawicieli Domu w V Festiwalu 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Radomiu, w dniu 11 października 

2018r. w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu. W biuletynie 

znajdziecie Państwo również relację z udziału mieszkańców w II Przeglądzie 

Twórczości Artystycznej Seniorów, w którym mieszkanka otrzymała wyróżnienie 

za twórczość artystyczną. 

Prezentujemy artykuł zamieszczony w radomskim wydaniu Echa Dnia                    

w związku z obchodzoną rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu. Inicjatorką  

zorganizowanej uroczystości była mieszkanka Bożena Bartlewicz                                  

- Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców, zaangażowana w działania 

promujące historię Radomia. Program artystyczny przygotował Zespół Szkół 

Ekonomicznych pod kierunkiem nauczycielki Bożeny Błaszczyk-Ziętek. 

 

Dom zaprezentował w Resursie świąteczną wystawę rękodzieła 

artystycznego i malarstwa mieszkańców, z której zamieszczamy relację. Była to 

doskonała okazja do zaprezentowania umiejętności artystycznych twórców prac 

powstałych w terapii zajęciowej pod kierunkiem Pani Małgorzaty Murdzy                         

– starszego instruktora terapii zajęciowej, oraz opiekuna Pana Marka 

Szczepanika. Gratulujemy pięknej wystawcy, a twórcom życzymy dalszych 

sukcesów w pracy artystycznej. 

Zamieszczamy również informacje o akcji „Paczka dla bohatera”,                         

w którą włączyła się kolejny raz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych                        

w Radomiu im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Celem akcji jest pomoc 

osobom zasłużonym dla ojczyzny. Paczki otrzymały mieszkanki Domu Bożena 

Bartlewicz i Eugenia Młynowska. 

 
W numerze wspominamy przeżywany okres Świąt Bożego Narodzenia oraz 

spotkań Wigilijnych, w których uczestniczyli mieszkańcy Domu. Na Nowy Rok 

2019 składamy Państwu życzenia radości, dobrego zdrowia, realizacji planów 

oraz zamierzeń, a także aktywnie i mile spędzania czasu wolnego. 

                                     

                                       Życzy Państwu Zespół Redakcyjny                                               



 

 

                                                  
Udział Mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej im. św. Kazimierza                            

V Festiwalu Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych - Radom 2018 

 

 V Festiwal Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych rozpoczął się                 

11 października 2018 r., o godzinie 10.00, 

w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w 

Radomiu, występem ubiegłorocznego 

laureata, którym było Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem 

Downa „Nasze Dzieci” w Radomiu. 

 Festiwal skierowany jest do każdej 

grupy wiekowej. Celem jest promocja 

talentów osób niepełnosprawnych oraz 

wzmacnianie wiary we własne możliwości 

i pobudzanie do osobistego rozwoju.                 

Za realizację  odpowiada Kancelaria 

Prezydenta – Referat Centrum Organizacji 

Pozarządowych. 

 W tegorocznej edycji uczestniczyło 

prawie 200 niepełnosprawnych osób, 

zgłoszonych przez: warsztaty terapii 

zajęciowej, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, domy pomocy społecznej 

oraz stowarzyszenia działające na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

 

 Uczestnicy przeglądu prezentowali 

swoje umiejętności w kilku kategoriach: 

śpiew, taniec, małe formy teatralne oraz 

prace ręczne (w formie wystawy 

zorganizowanej według aranżacji własnej 

zgłaszającego).  

 

Występy artystyczne uczestników oceniało 

jury konkursowe, którego skład tworzą 

przedstawiciele wielu znaczących, 



 

 

radomskich instytucji kultury, świata 

mediów oraz samorządu. 

  

DPS im. św. Kazimierza zaprezentował 

wystawę prac wykonanych przez 

Mieszkańców, podczas codziennych zajęć 

odbywających się w pokoju terapii 

zajęciowej. 

 

 Gościem specjalnym Festiwalu 

Twórczości Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych był radomski 

wokalista Paweł Mosiołek. 

Opracowała: Małgorzata Murdza – starszy 

instruktor terapii zajęciowej. 

Wyróżnienie w II Przeglądzie 

Twórczości Artystycznej Seniorów 

 

 05 października 2018 r. w Domu 

Kultury "Idalin" w Radomiu odbył się "II 

Przegląd Twórczości Artystycznej 

Seniorów" – Radom 2018, który swoim 

patronatem objął Prezydent Miasta 

Radomia Radosław Witkowski. 

 

 Wystąpiło blisko 30 solistów                       

i zespołów. Można było obejrzeć wystawę 

prac plastycznych i rękodzieła. Swoje 

prace, wykonane podczas terapii 

zajęciowej, zaprezentowały dwie 

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej im. 



 

 

św. Kazimierza w Radomiu: Maria Sobień 

oraz Marta Wyrwińska. 

 

Jury nagrodziło najlepszych. Wyróżnienie 

w kategorii rękodzieło zdobyła Maria 

Sobień. 

 

 

 Gratulujemy! 

Opracowała: Małgorzata Murdza – starszy 

instruktor terapii zajęciowej. 

Publikujemy artykuł zamieszczony                          

w Uchu Dnia: Radomski "Ekonomik" 

uczcił 100-lecie odzyskania 

niepodległości w Domu Pomocy 

Społecznej 

Barbvara Koś  

20 LISTOPADA 2018 13:00  

 

 
 

Program przygotowała nauczycielka Bożena 

Błaszczyk-Ziętek z uczniami: od prawej: Artur 

Kozera,Izabela Pluta,Natalia Bania, Karolina 

Tuzimek,Julia Duszyńska, Wiktoria Łącka, Dawid 

Kornafel, Dawid Wojdat, Kacper Lutek,Kamil 

Puszka. ©Zespół Szkół Ekonomicznych  

Z okazji 100 – lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości w Domu Pomocy 

Społecznej Św. Kazimierza przy ulicy 

Garbarskiej odbył się koncert pieśni 

patriotycznych dla mieszkańców DPS-ów      

i kombatantów.  

Program przygotował Zespół Szkół 

Ekonomicznych pod kierunkiem 

nauczycielki Bożeny Błaszczyk-Ziętek, 

znanej z wielu cennych inicjatyw 

patriotycznych i społecznych na terenie 

naszego miasta.  

 



 

 

Wystąpili muzycy Henryk Flak i Krzysztof 

Kasendra oraz dziesięciu uczniów 

ekonomika. W programie przygotowano 

14 pieśni patriotycznych, m.in. „Pierwsza 

brygada”, „Maszerują strzelcy”, „Pierwsza 

Kadrowa”, „Przybyli ułani”, „Wojenko, 

wojenko”, „O mój rozmarynie”, „Serce w 

plecaku”, „Warszawskie dzieci”, „Dziś do 

Ciebie przyjść nie mogę”, „Rozkwitały 

pąki białych róż”, „Rota”. Aranżacje 

utworów opracował oraz muzycznie 

wykonawcom towarzyszył muzyk, Henryk 

Flak.  

 

Program rozpoczęto wspólnym 

odśpiewaniem „Hymnu Narodowego”                   

i „Modlitwy obozowej” oraz minutą ciszy 

za walczących i poległych za Ojczyznę. 

Wiersze o tematyce patriotycznej 

recytowali absolwentka Katarzyna 

Rosłaniec i uczniowie: Artur Kozera, Julia 

Duszyńska, Natalia Bania, Kacper Lutek, 

Dawid Wojdat, Kamil Puszka. 

 

 
 

Gości powitały: Róża Nowak dyrektor 

DPS Św. Kazimierza oraz nauczycielka 

Bożena Błaszczyk-Ziętek, która 

przedstawiła przybyłych kombatantów: 

Dominikę Jędrzejczak, Adama Polisa, 

Kazimierza Błażewicza reprezentowanego 

przez żonę Kazimierę - byłych więźniów 

niemieckich obozów koncentracyjnych, 

Eugenię Młynowską uczestniczkę 

Powstania Warszawskiego oraz sylwetki 

poległych bohaterów, których rodziny 

uczestniczyły w uroczystości – bł. ks. 

Bolesława Strzeleckiego oraz rodzinę 

Winczewskich. Gośćmi wydarzenia byli: 

ks. Stanisław Drąg z Parafii Wojskowej, 

Danuta Pawlik, naczelnik i Bogusław Bek 

z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej 

w Radomiu, nauczyciel akademicki, 

działacz polityczny, Jan Rejczak, 

mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy oraz 

przedstawiciele stowarzyszenia Radomski 

Czerwiec 76 i szkół radomskich.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Koncert został zorganizowany na 

zaproszenie Bożeny Winczewskiej - 

Bartlewicz, mieszkanki DPS Św. 

Kazimierza, która pochodzi ze znanej 

radomskiej patriotycznej rodziny 

Winczewskich, związanej z AK 

zamordowanej podczas okupacji 

hitlerowskiej w okrutny sposób przez 

powieszenie w publicznych egzekucji                  

w 1942 roku.  



 

 

 
 

Warto przypomnieć, że z rodziny 

Winczewskich pochodzi radomski bohater 

Stanisław Werner, jego imię nosi ulica, 

przy której znajduje się Zespół Szkół 

Ekonomicznych. Stanisław Werner został 

skazany na śmierć za przeprowadzenie 

zamachu na okrutnego, carskiego oficera, 

W wieku 18 lat został rozstrzelany w Lesie 

Kapturskim przed świętami Bożego 

Narodzenia 20 grudnia 1906 roku , 112 lat 

temu, 12 lat przed odzyskaniem przez 

Polskę niepodległości.  

 

Podczas uroczystości wspominano bł. ks. 

Bolesława Strzeleckiego, zamordowanego 

w 1941 roku w obozie koncentracyjnym 

Auschwitz w Oświęcimiu. Ks. Bolesław 

Strzelecki, nauczyciel szkoły handlowej , 

poprzedniczki ZSE, wsławił się postawą 

patriotyczną i dziełami miłosierdzia 

podczas swojej posługi w Radomiu oraz                  

w obozie koncentracyjnym Auschwitz                

w Oświęcimiu, gdzie zginął śmiercią 

męczeńską 2 maja 1941 roku.  

 

 
 

 
 

Powiedzieli po uroczystości: Bożena 

Błaszczyk-Ziętek, nauczycielka 

ekonomika, organizatorka uroczystości:       

-„Sto lat temu nasi rodacy bohaterstwem, 

pracą i poświęceniem wywalczyli wolną 

Polskę. Oddawali życie w obronie 

Ojczyzny w walce o niepodległość,                          

z sowiecką nawałnicą, z hitlerowskimi 

Niemcami, systemem komunistycznym. 

Dzisiaj wspólnie z kombatantami, bliskimi 

poległych, młodzieżą, starszymi 

mieszkańcami naszego miasta chcemy 

uczcić ich pamięć”.  

 

 
 

 

 

Bożena Winczewska Bartlewicz:-„Dla 

mnie jest to najpiękniejszy dzień. Wszyscy 

są zachwyceni. Jest to hołd dla mojej 

rodziny. Oni patrzą z góry i dziękują”. 

 

Przygotowała: Róża Nowak – Dyrektor 

Domu. 

 



 

 

 
 

Izabela Pluta, uczennica klasy 2Lg1:                    

„ Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Wśród 

zaproszonych gości byli b. więźniowie 

obozów koncentracyjnych, osoby biorące 

udział w Powstaniu Warszawskim i wiele 

innych. Zostaliśmy bardzo mile 

przywitani. Już na próbę przyszli 

mieszkańcy. Wiele osób było bardzo 

wzruszonych. Wszyscy chętnie włączali 

się w śpiew. Ci ludzi patrzyli na nas z taką 

wdzięcznością, że i my uczniowie także 

byliśmy wzruszeni.  

 

Uśmiechy i podziękowania nie miały 

końca. Ponadto dużo dowiedzieliśmy się                

o historii Polski i Radomia. Było to 

wspaniałe przeżycie, które zapamiętamy na 

długo”.  

 

Natalia Bania, uczennica klasy 2Lg1:                     

-„Bardzo się wzruszyłam spoglądając na 

ludzi, którzy również mieli łzy w oczach”.  

Kacper Lutek, uczeń kl. 2Lg1:                                

-„Spotkaliśmy tu bardzo miłych ludzi. Gdy 

po występie poszliśmy na poczęstunek, 

dużo osób nam pogratulowało udanego 

koncertu i cieszyli się,                                            

że przygotowaliśmy to dla nich”.              

 

 

Czytaj więcej: 

https://echodnia.eu/radomskie/radomski-

ekonomik-uczcil-100lecie-odzyskania-

niepodleglosci-w-domu-pomocy-

spolecznej/ar/13678680 

 

Świąteczna wystawa 

rękodzieła artystycznego i malarstwa 

Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

im. św. Kazimierza w Radomiu 

 

  

Wernisaż pt. "Uczcijmy Boże 

Narodzenie" odbył się 14 grudnia 2018r.                

w Ośrodku Kultury i Sztuki "Resursa 

Obywatelska". Kuratorem wystawy była 

pani Elżbieta Raczkowska, która w sposób 

wyjątkowy zaaranżowała przygotowane 

przez Mieszkańców DPS "dzieła". 

 

file:///F:/Czytaj%20więcej:%20https:/echodnia.eu/radomskie/radomski-ekonomik-uczcil-100lecie-odzyskania-niepodleglosci-w-domu-pomocy-spolecznej/ar/13678680
file:///F:/Czytaj%20więcej:%20https:/echodnia.eu/radomskie/radomski-ekonomik-uczcil-100lecie-odzyskania-niepodleglosci-w-domu-pomocy-spolecznej/ar/13678680
file:///F:/Czytaj%20więcej:%20https:/echodnia.eu/radomskie/radomski-ekonomik-uczcil-100lecie-odzyskania-niepodleglosci-w-domu-pomocy-spolecznej/ar/13678680
file:///F:/Czytaj%20więcej:%20https:/echodnia.eu/radomskie/radomski-ekonomik-uczcil-100lecie-odzyskania-niepodleglosci-w-domu-pomocy-spolecznej/ar/13678680
file:///F:/Czytaj%20więcej:%20https:/echodnia.eu/radomskie/radomski-ekonomik-uczcil-100lecie-odzyskania-niepodleglosci-w-domu-pomocy-spolecznej/ar/13678680


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prezentowane prace zostały wykonane 

przez 11 Mieszkańców uczestniczących                  

w terapii zajęciowej. Zastosowano 

różnorodne techniki dostosowane do 

wieku, sprawności oraz umiejętności 

uczestników terapii: malarstwo, 

płaskorzeźbę, bibułkarstwo, zdobnictwo                  

i dekoratorstwo, hafciarstwo, krawiectwo. 

Wystawa inspirowana była tematyką 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Autorami prac są: 

Bożenna Bartlewicz 

Jerzy Darnicki 

Marek Kołodziejczyk 

Dariusz Kowalski 

Ryszard Milczarek 

Tomasz Misiewicz 

Hanna Skowrońska 

Maria Sobień 

Zbysław Śpiewakowski 

Marta Wyrwińska 

Kazimierz Zając 

 Za uświetnienie wernisażu 

obecnością, szczególne podziękowania dla: 

 p. Jana Rejczaka, wojewody radomskiego 

w latach 1990-1992, posła na Sejm III 

kadencji 

 p. Teodory Karolik – Zastępcy Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Ks. prałata Grzegorza Senderskiego – 

Proboszcza Bazyliki Mniejszej św. 

Kazimierza 

 p. Renaty Pogodzińskiej – Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej „Weterana 

Walki i Pracy” 

 p. Alicji Klimowicz – nauczyciela 

akademickiego Uniwersytetu 

Technologiczno - Humanistycznego im. 

Kazimierza Pułaskiego 

 p. Andrzeja Sowy –  z Klubu Abstynentów 

Wzajemnej Pomocy Victoria 

 p. Annabeli Borysiewicz –                                    

ze Stowarzyszenia im. Ojca Pio 



 

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Murdza – starszy 

instruktor terapii zajęciowej. 

 

 

Wizyta dzieci z Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego                    

w Dąbrówce Podłężnej oraz dzieci          

z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Woli Taczowskiej 

należących do szkolnego Koła 

Caritas     z występem artystycznym  

z okazji 100-lecia Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 
 

 Dnia 14 grudnia w tutejszym 

Domu gościliśmy dzieci ze 

szkolnego Koła Caritas wraz                         

z nauczycielkami: panią Marzeną 

Jakubowską oraz panią Marią 

Wójcik, które przybyły do nas                      

z występem artystycznym z okazji 

100-lecia Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

 

 
 

Dzieci przygotowały również                  

dla mieszkańców paczki świąteczne.  

 

 Na jadalni zebrali się 

mieszkańcy, aby obejrzeć występ. 

Gdy na sali pojawili się młodzi 

artyści wszyscy przywitali ich 

gromkimi oklaskami. Dzieci 

zachwyciły nas zarówno pięknym 

odegraniem ról, jak też swoimi 

strojami, które przeniosły nas 

myślami w czasy wojny, a później 

radość z odzyskania niepodległości.  
 

 
  

 



 

 

 
 

Po występie dzieci wręczyły 

mieszkańcom paczki świąteczne 

oraz zrobiliśmy pamiątkową 

fotografię. Pani Bożenna Bartlewicz 

- przewodnicząca Samorządu 

Mieszkańców podziękowała                        

w imieniu mieszkańców                                 

za przedstawienie oraz upominki.  
 

 
 

Następnie mieszkańcy wspólnie                    

z dziećmi zasiedli do wspólnego 

poczęstunku. Przy słodkościach                       

i herbatce śpiewaliśmy piosenki 

religijne, których dzieci nauczyły się 

na oazie oraz miło gawędziliśmy.  

  

Czekamy na kolejną wizytę                              

w przyszłym roku. 

 

Opracowała – Emilia Sar – 

pracownik socjalny 
 

„Paczka dla Bohatera” 
 

Wśród mieszkańców tutejszego 

Domu znajdują się osoby, którym los 

ojczyzny nie jest obojętny. Są to osoby, 

które kochają nasz kraj i dbają o to ,aby 

historia ojczyzny była ciągle żywa.                   

 

W okresie przedświątecznym 

mieszkanki tutejszego Domu  Panią 

Bożennę Bartlewicz oraz Panią Eugenię 

Młynowską odwiedziła młodzież                       

z Zespołu Szkół Zawodowych im. 

majora Henryka Dobrzańskiego 

Hubala. W ramach akcji „ Paczka dla 

Bohatera” mieszkanki otrzymały od 

młodzieży paczki z artykułami 

spożywczymi.  

 

Celem akcji jest pomoc osobom 

zasłużonym dla ojczyzny.   

Pani Bożenna Bartlewicz  pochodzi                    

z rodziny Winczewskich członków AK, 

którzy zostali straceni w masowych 

egzekucjach w Rożkach i Radomiu                    

w 1942 r. Pani Eugenia Młynowska 

jako młoda dziewczyna mieszkanka 

Warszawy przeżyła tragedię Powstania 

Warszawskiego. Panie były bardzo 

dumne i poczuły się docenione,                        

że młodzież  o nich pamięta. 

 

A tak relacjonuje to spotkanie 

Pani Bożenna Bartlewicz: 

 

„Przed świętami Bożego 

Narodzenia przedstawiciele Zespołu 

Szkół Zawodowych i Armii Krajowej 

sprawili nam niespodziankę w postaci 

„Paczki dla Bohatera”. To było dla nas 

wielkie przeżycie i wielka radość. 

Zawsze staram się przekazywać 

młodemu pokoleniu historię naszego 

miasta i mojej rodziny, która została 

zgładzona przez powieszenie”.  

 



 

 

Natomiast Pani Eugenia 

Młynowska przeżyła Powstanie 

Warszawskie, i z dużym wzruszeniem 

opowiada o losach Powstańców.  

 

Gazeta Tygodnik Radomski  

zamieściła artykuł na podstawie relacji 

historii rodziny Bożeny Bartlewicz                               

z opracowania „Samotność tych, którzy 

zostali wydany nakładem Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Radomiu                 

i Ludwig-Ethard-Berufskolleg                          

z Paderborn.  „Myślę o nich każdego 

dnia … 

W październiku 1942 roku, choć 

jeszcze nie zdawała sobie z tego 

sprawy, bo miała zaledwie trzy 

miesiące, skończył się świat Bożeny 

Winczewskiej. Świat, jakiego nawet 

jeszcze nie zdążyła poznać…” 

Zamieszczono w Tygodniku również 

zdjęcie upamiętniające wręczenie 

Paczki dla Bohatera w/w mieszkankom 

Domu Bożenie Bartlewicz i Eugenii 

Młynowskiej. 

 

 
Z podpisem Radomska młodzież 

pamięta o tragedii pani Bożeny. Foto. 

Grzegorz Daniczuk 

 

Dziękujemy ! 

 

Opracowała: Elżbieta Maroszek – 

starszy pracownik socjalny. 

Wigilia i Święta Bożego 

Narodzenia w Domu 

W okresie poprzedzającym Święta 

Bożego Narodzenia przedstawiciele 

mieszkańców Domu uczestniczyli                          

w spotkaniach Wigilijnych dla Seniorów 

zorganizowanych przez Prezydenta Miasta 

Radomia, a także  Klub Seniora 

„Kazimierzówka” działający przy Parafii 

Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza                             

w Radomiu. Tradycyjne w dniu 24 grudnia 

odbyła się uroczyście obchodzona Wigilia                    

w Domu Pomocy Społecznej im. Św. 

Kazimierza w Radomiu. Uroczystości 

rozpoczęły się w Kaplicy sprawowane 

przez kapelana Domu Ks. kan. 

Mieczysława Drypę, przy udziale organisty 

Pani Ewy z Parafii Św. Anny w Sławnie. 

 

Róża Nowak - Dyrektor Domu oraz Ks. 

Kan. Złożyli mieszkańcom życzenia 

świąteczne, dzieląc się opłatkiem                    



 

 

oraz odwiedzili z życzeniami chorych 

mieszkańców w ich pokojach.   

 

 

Na Wieczerzę Wigilijną przygotowały 

Panie kucharki tradycyjne potrawy 

wigilijne: barszcz z grzybami, pierogi, rybę 

po grecku, śledzia w oleju, śledzia               

w śmietanie, kapustę z grzybami oraz 

ciasto piernikowe i kompot z suszonych 

owoców. Potrawy smakowały wyśmienicie.  

 

Śpiewaliśmy piękne kolędy przy choince, 

oraz akompaniamencie organisty.                     

A pod choinką znalazły się również 

prezenty dla mieszkańców ze słodyczami, 

kawą i herbatą. Panowała atmosfera 

życzliwości, radości, świętowaliśmy 

wspólnie Wigilię Bożego Narodzenia. 

 

Kolejne dni Świąt Bożego Narodzenia 

upłynęły również radośnie, były 

odwiedziny znajomych i rodzin 

mieszkańców, a niektórzy mieszkańcy 

wyjechali w odwiedziny świąteczne do 

bliskich. Był to szczególny czas radości, 

pokoju, zgody oraz wielu miłych                             

i serdecznych wzruszeń, a nie jednej 

osobie zakręciła się i popłynęła łezka na 

myśl wspomnień minionych lat, ubiegłych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz 

wspomnień osób bliskich … 

Opracowała: Róża Nowak – Dyrektor 

Domu. 


