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Światowy Dzień Chorego 

W roku 2017 Światowy Dzień Chorego przypada na 

11 lutego (sobota) 

Święto chrześcijańskie, obchodzone 11 lutego, 

ustanowione przez Papieża Jana Pawła II w dniu         

13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień 

fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą 

wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak              

i fizycznie,  i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. 

Główne uroczystości kościelne mają miejsce w jednym 

z sanktuariów maryjnych na świecie. Niektórzy 

twierdzą, że ustanowienie Dnia Chorych miało 

związek  z chorobą Parkinsona, która zdiagnozowana 

została u papieża w 1991 roku. Ponadto już 7 lat 

wcześniej, 11 lutego w 1984 roku Papież napisał list 

apostolski „Salvifici Doloris”  o chrześcijańskim 

sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest 

częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do 

tego, by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa 

duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, 

wyrażający się w dwóch imperatywach: „Czyń dobro 

cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. Kościół 

zachęca tym samym do wolontariatu, który od setek lat 

pomaga chorym i potrzebującym na całym świecie – 

niezależnie od wyznania, poglądów politycznych          

i statusu społecznego. Centralne obchody w Polsce 

przypadły w roku 1994 – uroczystości odbywały się 

wówczas na Jasnej Górze w Częstochowie. 

 

Patronem Światowego Dnia Chorego jest Święty 

Kamil de Lellis. 

 

Patron - Św. Kamil de Lellis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyszedł na świat 25 V 1550 r. w rodzinie 

szlacheckiej Jana i Kamili de Campellis,                     

w miejscowości Bucchianico k. Chieti  w środkowej 

Italii. Ojciec był wojskowym      w randze pułkownika 

i walczył w armii hiszpańskiej, natomiast matka 

zajmowała się działalnością charytatywną. Kamil w 

młodym wieku stracił rodziców. Matka zmarła, gdy 

miał lat 13, natomiast cztery lata późnej odszedł do 

wieczności ojciec. Kamil zdobył powierzchowne 

wykształcenie i zgodnie z rodzinną tradycją został 

zaciężnym żołnierzem najpierw w Republice 

Weneckiej, a następnie w Hiszpanii. Walczył                    

z Turkami w Dalmacji (1571), później w Tunisie 

(1572 — 1574). W tym czasie stracił rodzinny majątek 

uczestnicząc w grach hazardowych. Z tej racji był 

zmuszony w roku 1574 wynająć się do pracy przy 

budowie Klasztoru Kapucynów   w Manfredonii, do 

których wstąpił w rok później po swoim nawróceniu      

i pogłębieniu życia religijnego. Z powodu choroby 

(niegojąca się rana na nodze) musiał opuścić nowicjat   

i udać się do szpitala św. Jakuba w Rzymie, gdzie 

wcześniej dwukrotnie leczył się z ran i potem powracał 

do żołnierskiego i awanturniczego stylu życia. Będąc 

przez cztery lata w szpitalu z niezwykłym 

poświęceniem 

posługiwał innym 

chorym, zapewniając w 

ten sposób sobie środki 

na utrzymanie. Po 

częściowym zagojeniu 

się rany powrócił do 

Klasztoru Kapucynów, 

jednakże rana znów 

otworzyła się i Kamil 

musiał opuścić na 

zawsze ten zakon. 

Zrozumiał wówczas, że 

Pan Bóg oczekuje od 

niego, aby został 

kapłanem i spieszył z 

duchową oraz materialną 

pomocą nieuleczalnie 

chorym. Po odbytych studiach   w Rzymie, został 

tamże wyświęcony na kapłana  w roku 1584.             

W tym samym roku  w uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kościele Matki 

Bożej Cudownej wraz        z kilkoma towarzyszami, 

których podczas studiów pozyskał dla swoich planów, 

przywdział habit nowej rodziny zakonnej i złożył trzy 

proste śluby:    ubóstwa, czystości       i posłuszeństwa 

wraz                        z dodaniem czwartego ślubu, 

mianowicie oddania się bez reszty posługiwaniu 

chorym. Wszyscy członkowie nowego zakonu udali 

się do szpitala Ducha Świętego, gdzie przez 28 lat 

posługiwali chorym pod kierunkiem swojego 

założyciela.  

Papież Sykstus V 18 III 1586 r. zatwierdził nową 

rodzinę zakonną św. Kamila, zwaną od jego imienia: 

kamilianami. Tego roku pozwolił też na noszenie 

czarnego habitu z czerwonym krzyżem na piersi. Dnia 

8 XII 1591 r. Kamil wraz  z 25 towarzyszami złożył 

uroczyste śluby z dodaniem czwartego ślubu: 

„wiecznej obecności ciałem i duszą przy chorych, 

nawet zarażonych”. Dzieło św. Kamila rozwijało się. 

Powstały nowe placówki, w których poświęcano się 

chorym:               w Neapolu, Mediolanie, Genui, 
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Florencji, Mantui, Bolonii, Chieti, Viterbo, Mesynie i 

Palermo. Za życia św. Kamila otworzono 65 własnych, 

zakonnych szpitali. Święty Kamil usługiwał chorym 

jak samemu Chrystusowi. Czytamy w jego życiorysie: 

„Miłość Kamila była tak wielka i tak rozległa, iż swoją 

uprzejmością  i serdecznością obejmowała nie tylko 

chorych i umierających, ale w ogóle wszystkich 

ubogich  i potrzebujących. Jego serce było wypełnione 

tak wielką dobrocią względem potrzebujących, iż miał 

zwyczaj powtarzać: «Gdyby w ogóle na świecie 

brakowało ubogich, należałoby się postarać ich 

odnaleźć, niejako spod ziemi wydobyć dla okazywania 

im dobroci  i miłosierdzia»” (Liturgia Godzin, t. III,    

s. 1319).  

 

Św. Kamil wyczerpany z sił odszedł do Pana               

w opinii świętości w Rzymie 14 VII 1614 r. Jego ciało 

spoczywa w Wiecznym Mieście w kościele przy domu 

generalnym w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 

Kanonizował Kamila papież Benedykt XIV w roku 

1764. Papież Leon XIII ogłosił św. Kamila wraz ze św. 

Janem Bożym patronem szpitali i chorych (1886), 

natomiast papież Pius XI jego opiece oddał (1930) 

pielęgniarki i pielęgniarzy (J. Kuk, W. Zaleski).  

W ikonografii przedstawia się św. Kamila jako 

zakonnika w średnim wieku, z wychudzoną twarzą 

okoloną krótką brodą, w czarnym habicie                       

z czerwonym krzyżem na piersiach. Stałymi 

atrybutami św. Kamila są: księga reguły, krzyż               

i różaniec, czasami trzyma w dłoni trupią czaszkę     

(M. Jacniacka).  

Liturgiczny obchód ku czci św. Kamila de Lellis 

przypada na dzień 14 lipca i ma charakter 

wspomnienia dowolnego.  

Zakon św. Kamila liczył w roku 1997 - 140 domów      

i 1015 członków (w tej liczbie 649 księży). Dom 

Generalny znajduje się w Rzymie. W Polsce 

kamilianie rozpoczęli swoją działalność w roku 1904 

w Miechowicach na Śląsku, zajmując się głównie 

walką z alkoholizmem.     W roku 1997 było w Polsce 

103 zakonników,  w tej liczbie 55 księży, 14 braci,      

3 diakonów,  21 alumnów i 10 nowicjuszy.  

Niech osoba św. Kamila uwrażliwi nas na potrzebę 

troski o ludzi chorych, starszych wiekiem i ubogich. 

Nasze przypatrywanie się św. Kamilowi zakończmy 

modlitwą mszalną: „Boże, Ty dałeś św. Kamilowi 

kapłanowi, szczególną miłość ku chorym, napełnij nas 

duchem Twojej miłości, abyśmy służyli Tobie             

w naszych bliźnich i w godzinę śmierci mogli 

spokojnie odejść do Ciebie”.  

W ikonografii św. Kamil przedstawiany jest                 

w sutannie, na której widnieje czerwony krzyż. Jego 

atrybutami są: anioł, krzyż, księga, różaniec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Orędzie Papieża Franciszka na XXV 

Światowy Dzień Chorego 2017 r. 
  

 

„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy 

uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

 

11 lutego przyszłego roku będzie obchodzony w całym 

Kościele, a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy 

Dzień Chorego, na temat: „Zdumienie tym, czego 

dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny» (Łk 1,49)”. Ustanowiony przez 

mojego poprzednika św. Jana Pawła II w 1992 roku      

i obchodzony po raz pierwszy właśnie w Lourdes       

11 lutego 1993 roku, dzień ten jest okazją do 

zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych,        

a ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocześnie 

zachęca tych, którzy poświęcają się na ich rzecz, 

począwszy od ich rodzin, pracowników służby 

zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania za otrzymane 

od Pana powołanie towarzyszenia chorym braciom. 

Ponadto obchody te odnawiają w Kościele dynamikę 

duchową, aby coraz lepiej wypełniać tę zasadniczą 

część jego misji, która obejmuje posługę ostatnim, 
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chorym, cierpiącym, wykluczonym i usuwanym na  

margines (por. JAN PAWEŁ II, Motu proprio, 

Dolentium hominum, 11 luty 1985, 1). Z pewnością 

czas modlitwy, liturgii eucharystycznej i namaszczenia 

chorych, dzielenie się z chorymi a także pogłębienie 

wiedzy bioetycznej i teologiczno-pastoralnej, które 

będą miały miejsce     w tych dniach w Lourdes wniosą 

nowy ważny wkład w tę posługę. 

 

Już teraz, stając duchowo w Grocie Massabielskiej 

przed wizerunkiem Niepokalanej Dziewicy, w której 

Wszechmocny dokonał wielkich rzeczy dla odkupienia 

ludzkości, pragnę wyrazić moją bliskość względem 

was wszystkich, bracia i siostry, którzy przeżywacie 

doświadczenie cierpienia oraz wobec waszych rodzin. 

Pragnę też wyrazić moje uznanie dla tych wszystkich, 

którzy w różnych funkcjach i we wszystkich 

placówkach służby zdrowia na całym świecie 

kompetentnie, odpowiedzialnie i z poświęceniem 

działają, by wam ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam 

codzienne dobre samopoczucie. Chciałbym was 

wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, 

członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do 

kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, 

która zapewnia czułość Boga wobec każdego 

człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także do 

znajdowania zawsze w wierze karmiącej się Słowem 

Bożym i sakramentami mocy, by miłować Boga           

i braci, również w doświadczeniu choroby. 

 

Podobnie jak na świętą Bernadetę, spogląda na nas 

Maryja. Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiadała, że 

Dziewica, którą nazwała „Piękną Panią”, spojrzała na 

nią, tak jak się patrzy na osobę. Te proste słowa 

opisują pełnię relacji. Bernadeta uboga, niepiśmienna    

i chora czuje, że Maryja spogląda na nią jako na osobę. 

Piękna Pani mówi do niej z wielkim szacunkiem, bez 

politowania. Przypomina to nam, że każdy chory jest      

i pozostaje istotą ludzką i musi być traktowany jako 

taka. Ludzie chorzy, podobnie jak osoby 

niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie, posiadają 

swoją niezbywalną godność i swoją misję w życiu          

i nigdy nie mogą stawać się jedynie przedmiotami, 

nawet jeśli czasami mogą się wydawać jedynie 

biernymi, choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest. 

 

Bernadeta po pobycie w grocie, dzięki modlitwie 

przekształciła swoją kruchość we wsparcie dla innych, 

dzięki miłości stała się zdolna do ubogacenia swego 

bliźniego, a przede wszystkim poświęciła swoje życie 

dla zbawienia ludzkości. Fakt, że Piękna Pani 

poprosiła ją, aby modliła się za grzeszników 

przypomina nam, że chorzy, cierpiący noszą w sobie 

nie tylko pragnienie uleczenia, ale także przeżywania 

po chrześcijańsku swego życia, dochodząc do 

oddawania go jako autentyczni uczniowie-misjonarze 

Chrystusa. Maryja dała Bernadecie powołanie służenia 

chorym i wezwała ją do tego, by stała się siostrą 

miłosierdzia, do misji którą wyraża Ona w stopniu tak 

wzniosłym, by stać się wzorem, do którego może się 

odnieść każdy pracownik służby zdrowia. Prośmy 

zatem Niepokalane Poczęcie o łaskę, byśmy umieli 

zawsze odnosić się do chorego jak do osoby, która      

z pewnością potrzebuje pomocy, czasami nawet         

w rzeczach najbardziej elementarnych, ale która nosi   

w sobie swój dar, którym powinna dzielić się z innymi. 

 

Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapionych, 

rozświetla oblicze Kościoła w jego codziennym 

zaangażowaniu na rzecz potrzebujących i cierpiących. 

Cenne owoce tej troski Kościoła dla świata cierpienia   

i choroby są powodem do dziękczynienia Panu 

Jezusowi, który stał się solidarny z nami, będąc 

posłusznym woli Ojca, aż do śmierci na krzyżu, aby 

ludzkość została odkupiona. Solidarność Chrystusa, 

Syna Bożego narodzonego z Maryi, jest wyrazem 

miłosiernej wszechmocy Boga, która przejawia się       

w naszym życiu - szczególnie gdy jest ono kruche, 

zranione, upokorzone, usunięte na margines, 

naznaczone cierpieniem – zaszczepiając w nim moc 

nadziei, która nas podnosi i wspiera. 

 

Tak wiele bogactwa humanizmu i wiary nie może 

zostać zmarnowane, lecz powinno nam raczej pomóc 

w zmierzeniu się z naszymi ludzkimi słabościami,        

a jednocześnie z wyzwaniami istniejącymi                   

w dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Z okazji 

Światowego Dnia Chorego możemy odnaleźć nowy 

impuls, aby przyczynić się do upowszechnienia 

kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska; 

nowy impuls do walki o poszanowanie integralności    

i godności osoby, w tym poprzez właściwe podejście 

do kwestii bioetycznych, ochrony najsłabszych i troski 

o środowisko naturalne. 

 

Z okazji XXV Światowy Dzień Chorego ponawiam 

moją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy, 

pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich mężczyzn       

i kobiet konsekrowanych zaangażowanych w posługę 

chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych             

i świeckich, które działają w tym obszarze; a także dla 

rodzin, które z miłością opiekują się swoimi chorymi 

krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli zawsze 

radosnymi znakami obecności i miłości Boga, 

naśladując wspaniałe świadectwo tak wielu przyjaciół  

i przyjaciółek Boga, wśród których wspomnę św. Jana 

Bożego i św. Kamila de Lellis, patronów szpitali          

i pracowników służby zdrowia, a także świętą Matkę 

Teresę z Kalkuty, misjonarkę czułości Boga. 

 

Bracia i siostry, wszyscy chorzy, pracownicy służby 

zdrowia i wolontariusze, razem wznieśmy naszą 

modlitwę do Maryi, aby Jej macierzyńskie 

wstawiennictwo wspierało i towarzyszyło naszej 

wierze i wyjednało nam u Chrystusa, Jej Syna, 

nadzieję na drodze uzdrowienia i zdrowia, poczucie 
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braterstwa i odpowiedzialności, zaangażowania na 

rzecz integralnego rozwoju człowieka oraz radość 

wdzięczności, za każdym razem, kiedy zaskakuje nas 

Swoją wiernością i miłosierdziem. 

 

Maryjo, nasza Matko, 

która w Chrystusie przygarniasz każdego z nas jako 

dziecko, 

podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc, 

spiesz nam z pomocą w naszych chorobach                   

i cierpieniach, 

Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna a naszego 

Brata, 

i pomóż nam powierzyć się Ojcu, który dokonuje 

wielkich rzeczy. 

 

Zapewniam was wszystkich o mojej stałej pamięci      

w modlitwie i z serca udzielam wam Apostolskiego 

Błogosławieństwa. 

 

Watykan, 8 grudnia 2016, w święto Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

 

Franciszek 

 

 

 
 

Jasełka 
Dnia 21 grudnia 2016 roku w Domu Pomocy 

Społecznej odbyły się Jasełka wykonane przez dzieci   

z Przedszkola Nr 9   w Ostrołęce. Nasi młodzi artyści 

byli u Nas pierwszy raz. Występ był piękny. 

Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu 

wzorowane na średniowiecznych misteriach 

franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od 

staropolskiego słowa jasło oznaczającego żłób. Dzieci 

wczuły się bardzo w powierzone im role,    z wielkim 

przejęciem i zaangażowaniem przedstawiły Jasełka, na 

które czekają Nasi Mieszkańcy cały rok. Po występie 

Przewodniczący Rady Mieszkańców Pan Krzysztof 

Pruszko wraz z Panią Dyrektor Grażyną Piersa 

wręczyli  w podziękowaniu za doznane emocje 

Naszym młodym Gościom prezent wykonany             

w Pracowniach Terapii Zajęciowej. 
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Spotkanie wigilijno– opłatkowe  
Dnia 22 grudnia 2016 r. w naszym Domu odbyły się 

spotkania wigilijno- opłatkowe z naszymi 

mieszkańcami na Zespołach Mieszkalnych. Wigilijne 

spotkanie na każdym Zespole rozpoczynało się od 

śpiewu kolęd , następnie Nasz Ksiądz Kapelan 

odmówił modlitwę błogosławiąc ułożony na talerzu 

opłatek. 

 

Pani Dyrektor Grażyna Piersa złożyła wszystkim 

życzenia, życząc tego co w życiu najlepsze, przede 

wszystkim zdrowia, pogody ducha. Wszyscy 

przełamali się opłatkiem, wielu mieszkańców życzyło 

sobie nawzajem doczekania w dobrej kondycji do 

następnej wigilii. Ta wyjątkowa atmosfera, dźwięk 

tradycyjnych polskich kolęd, łamanie się opłatkiem, 

życzenia świąteczne, szopki bożonarodzeniowe, 

rozświetlone choinki sprawiły, że spotkanie wigilijne 

miało wyjątkowy charakter. 

 

Mieszkańcy nasi jak każdego roku podczas tego dnia 

są obdarowywani paczkami świątecznymi, które 

podarował im Mikołaj. W oczach wielu mieszkańców 

można było ujrzeć łezkę wzruszenia. 

 
 

 

 
 

 

http://www.dps-ostroleka.pl/?p=4340
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Spotkanie sylwestrowe  

30 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w Naszym 

Domu odbyło się spotkanie sylwestrowe . W tym 

czasie zebraliśmy się w świetlicy, aby podsumować 

miniony rok. 

 
Odtworzona została Prezentacja multimedialna 

ukazująca wszystkie spotkania i wyjazdy 

organizowane w DPS-e przygotowana przez 

instruktorów terapii oraz zostały przyznane nagrody 

dla mieszkańców, którzy przez cały rok aktywnie 

uczestniczyli w pracach na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej. 

 

 

 
 

 

http://www.dps-ostroleka.pl/?p=4357
http://www.dps-ostroleka.pl/?p=4357
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Kosa 2017  

Dnia 18.01.2017 roku Mieszkańcy Naszego Domu 

uczestniczyli  w XIV Kabaretowych Obryckich 

Spotkaniach Artystycznych. 

 

 

 

Jest to cykliczne kulturalne dzieło organizowane przez 

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem oraz działającego 

przy nim Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych  ”Pod jednym dachem”.               

W imprezie wzięli także udział przedstawiciele innych 

zaprzyjaźnionych placówek. 

 
Atrakcją spotkania był występ kabaretu K2. Ogromną 

niespodzianką okazał się koncert jednego z najbardziej 

topowych zespołów – MIG. Publiczność szalała          

w rytm utworów Disco Polo, które były mottem 

przewodnim tejże imprezy. 

 

Dzień Babci i Dziadka w ZS nr.4             

w Wojciechowicach  

Dnia 24 stycznia 2017 roku Mieszkańcy Naszego 

Domu uczestniczyli w uroczystości z okazji Dnia 

Babci i Dziadka w Zespole Szkół nr                           

4 w Wojciechowicach. 

Aby uczcić to piękne święto młodzież i dzieci 

zaprezentowały wspaniałą część 

artystyczną  składającą się z piosenek, wierszy              

i układów tanecznych. 

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe 

laurki i zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek. 

Bardzo miło będziemy wspominać ten dzień. 

http://www.dps-ostroleka.pl/?p=4374
http://www.dps-ostroleka.pl/?p=4390
http://www.dps-ostroleka.pl/?p=4390
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Dzień Dziadka i Babci  

Ten dzień jest bardzo miły dla każdego i babci              

i dziadka. Pięknie recytowały i śpiewały dzieci             

z Przedszkola Miejskiego nr 9 w Ostrołęce „Bajkowa 

Kraina” dla naszych mieszkańców . Wiersze, piosenki, 

dużo radości i uśmiechu zagościło pod naszym dachem 

w tym dniu. Nasze babcie i dziadkowie zachwycali się 

występami, nagradzając ich gromkimi brawami. Na 

koniec występu przedszkolaki odśpiewały „100 lat”          

i wręczyły upominek dla mieszkańców wykonany 

własnoręcznie. 

 

 
 
W podziękowaniu za wspaniały występ 

Przewodniczący Rady Mieszkańców Pan Krzysztof 

Pruszko wręczył pięknego anioła wykonanego na 

pracowni decoupage jako upominek dla Naszych 

milusińskich gości. 

Dzieci zostały ugoszczone słodkim poczęstunkiem      

w dowód podziękowania. 

Uroczystość odbyła się 26 stycznia 2017 roku. 

 

 

http://www.dps-ostroleka.pl/?p=4427
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Karnawałowy bal wielu serc 2017   

W dniu 28.01.2017 roku w Domu Pomocy Społecznej 

im Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia w Ostrołęce odbył się Bal Karnawałowy 

Wielu Serc  mieszkańców  i pracowników  z rodzinami 

oraz zaproszonych gości członków Rady Seniorów 

przy Prezydencie Miasta Ostrołęki i mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej w Łomży. 

 

 

 
 

 
 
Bal rozpoczął się odtańczonym polonezem. Pani 

Dyrektor oraz Przewodniczący Rady Mieszkańców 

przywitali wszystkich zgromadzonych uczestników.    

W trakcie balu rozstrzygnięty został  konkurs na 

„wypiek karnawałowy” w następujących kategoriach: 

walory smakowe, wrażenie estetyczne, pomysłowość, 

sposób prezentacji. Wypieki zostały przygotowane 

przez mieszkańców i pracowników Zespołów 

Mieszkalnych. Wszyscy uczestnicy balu degustowali 

wypieki i głosowali na swoich faworytów. Komisja 

policzyła głosy i ogłosiła, że w kategorii wrażenie 

estetyczne wygrali mieszkańcy i pracownicy                

z miejscowości A, w kategorii walory smakowe 

wygrali mieszkańcy  i pracownicy z miejscowości B, 

w kategorii sposób prezentacji wygrali mieszkańcy       

i pracownicy z miejscowości C, w kategorii 

pomysłowość wygrali mieszkańcy   i pracownicy          

z miejscowości F. Główna nagroda czyli „występ 

włoskich artystów” była dedykowana wszystkim 

uczestnikom konkursu.  

 

 
 
  W dalszym ciągu trwania zabawy przyszła kolej na 

wybór króla i królowej balu. Powołana komisja 

konkursowa miała trudności w dokonywaniu wyboru. 

Różnorodność strojów i sposób prezentacji 

spowodował wyłonienie dwóch par, które zachwycały 

swoim wyglądem. Pragniemy nadmienić, że do tańca 

przygrywał nasz niezastąpiony „Waldi”, który zna 

gusta taneczne naszych uczestników. 

 
 

 

http://www.dps-ostroleka.pl/?p=4409
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Występ Przedszkolaków z okazji Dnia 

Babci i Dziadka 

Dnia 31 stycznia 2017 roku na świetlicy Naszego 

Domu odbyły się występy dzieci z Przedszkola 

Miejskiego nr 10. Dzieci zaprezentowały piosenki         

i wierszyki o tematyce związanej ze świętem Dnia 

Babci i Dziadka.  Jak na swój wiek mali artyści 

ślicznie się zaprezentowali bawiąc i wzruszając 

Naszych Mieszkańców. Na zakończenie wszyscy 

podziękowali występującym gromkimi brawami            

i drobnym upominkiem wykonanym na jednej                

z pracowni terapii. 
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Występ dzieci z Przedszkola Nr 7            

w Ostrołęce z okazji                                   

Dnia Babci i Dziadka 

Ten przedpołudniowy dzień nie będzie zapomniany 

przez Naszych Mieszkańców. Tak pięknie i kolorowo 

wystąpiły przed nami w dniu  1 lutego 2017 roku 

dzieci z Przedszkola Nr 7   w Ostrołęce. Wiele radości 

i  zadowolenia dały Naszym Mieszkańcom. Tańczyły, 

śpiewały i recytowały wiersze,, gdzie na twarzach 

słuchającej babci i dziadka pojawiały się łzy 

wzruszenia a jednocześnie zadowolenia. Wszyscy 

długo będą wspominali ten dzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie pięknego występu Pan 

Przewodniczący Rady Mieszkańców Krzysztof 

Pruszko zaprosił Przedszkolaków na słodki 

poczęstunek i wręczył upominek wykonany na 

pracowni terapii zajęciowej.  

 

 
 
Z wielką ochotą i zadowoleniem przyjęły tą 

propozycję. Będziemy czekali z utęsknieniem na takie 

spotkania. 
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Turniej Warcabowy 

Dnia 4 lutego 2017 roku w Naszym Domu odbył się 

Turniej Warcabowy. 

 

 

 
 
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem  wśród 

Mieszkańców, w miłej atmosferze, przy słodkim 

poczęstunku o miano najlepszego rywalizowało ze 

sobą 18 Mieszkańców (7 kobiet    i 11 mężczyzn). 

Wśród kobiet najlepsza okazała się i zajęła   I miejsce 

Pani Krystyna Chodkowska, II miejsce zajęła Pani 

Joanna Gniado, III miejsce zajęła Pani Anna 

Dąbkowska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród mężczyzn I miejsce zajął Pan Stanisław 

Pupecki, II miejsce zajął Pan Mieczysław Tański, 

III miejsce zajął Pan Andrzej Bura. 

 

 

 
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy            

i zapraszamy do udziału w Turnieju Warcabowym      

w 2018 roku.  
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Kolumna Religijna 

 

 

Zmarli w okresie 

Od 24.12.2016 r. do 11.02.2017r. 

1. Janusz Malinowski  Zespół Mieszkalny A 

Pokój jego duszy … 

 

OGŁOSZENIA 
Wnioski, pomysły dotyczące pisma „NASZA 

GAZETKA“  
prosimy zgłaszać: 

-osobiście w redakcji do Instruktora terapii  
 Joanny Wółkowskiej 

-pisemnie na adres redakcji: 
Dom Pomocy Społecznej 

Ul. Rolna 27 
07-410 Ostrołęka 

-pocztą elektroniczną na adres 
e-mail:dps@dps-ostroleka.pl 

 

„Nasza Gazetka“ składana jest w pracownii 

informatycznej. 

Dziękują Redakcja i Współpracownicy 
Redakcji Mieszkańcy i Pracownicy. 

 

mailto:dpsost@op.pl

