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Nasz Patron Kardynał Stefan Wyszyński

 
 

Stefan Wyszyński urodził się w dniu 3 

sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad 

Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. 

Polska rozdarta była wówczas między trzech 

zaborców. Zuzela pozostawała pod panowaniem 

rosyjskim. Stefan zatem od dziecka poznał 

smak niewoli i ukochał Polskę. Nad jego 

dzieciństwem zaciążyło dramatyczne 

wydarzenie śmierci matki. Umarła, kiedy miał 

zaledwie 9 lat. Przez całe życie tęsknił za nią. 

Ta tęsknota skierowała jego serce ku Matce 

Niebieskiej – ku tej, “która nie umiera”, na Nią 

będzie też często wskazywał w swojej 

późniejszej pracy duszpasterskiej. Po 

ukończeniu gimnazjum w Warszawie i 

Łomży/kończył ze względu na wojnę odcięty od 

Warszawy/ wstąpił do Seminarium 

Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 

1924 roku został wyświęcony na kapłana. 

Z powodu choroby święcony był sam, 

wkrótce po wyjściu ze szpitala. Z mszą świętą 

prymicyjną pojechał na Jasną Górę. Po czterech 

latach studiów na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego     

i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora na 

podstawie prac: “Prawa Kościoła do szkoły”. Po 

studiach udał się w podróż naukową po krajach 

Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju został 

profesorem nauk społecznych w Wyższym 

Seminarium Duchownym we Włocławku, 

jednocześnie prowadził intensywną działalność 

społeczną wśród robotników Włocławka.  

 

 
 

Podczas wojny jako znany profesor – 

społecznik był imiennie poszukiwany przez 

Niemców. Błogosławiony biskup Kozal kazał 

księdzu Wyszyńskiemu opuścić Włocławek. 

Ukrywał się między innymi we Wrociszewie      

i w Laskach pod Warszawą. W okresie 

Powstania Warszawskiego ksiądz Wyszyński 

pełnił obowiązki kapelana grupy “Kampinos” 

AK działającej w Laskach i okolicy oraz 

szpitala powstańczego w Laskach. Oprócz 

obowiązków duszpasterskich zbierał rannych, 

towarzyszył przy operacjach, podtrzymywał na 

duchu dotkniętych skutkami wojny. 

Z płonącej Warszawy pewnego dnia wiatr 

przyniósł mu nadpaloną karteczkę ze słowami 

“Będziesz miłował”. Zaraz po zakończeniu 

działań wojennych ks. Wyszyński wrócił do 

Włocławka i zaczął organizować Seminarium 

Duchowne zniszczone w czasie wojny. W 1945 

r. został rektorem Seminarium. Podjął też 

obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego 

“Ład Boży”; czynił starania o wznowienie 

czasopisma “Ateneum Kapłańskie”.  

W 1946 r. Ojciec Święty Pius XII mianował 

księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, 

ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakry 

biskupiej udzielił nominatowi na Jasnej Górze 

Prymas Polski August kardynał Hlond dnia     

12 maja 1946 roku. Po jego śmierci                  

22 października 1948 ks. Biskup Wyszyński 

został wybrany Arcybiskupem Gniezna 

i Warszawy oraz Prymasem Polski. 
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Przyszły dla Kościoła czasy bardzo trudne. 

Zaczęło się nasilać jawne prześladowanie. W tej 

sytuacji, aby chronić Kościół i Naród od napięć 

i rozlewu krwi Prymas Wyszyński podjął 

decyzję zawarcia “Porozumienia” podpisanego 

przez przedstawicieli Episkopatu i Władz 

Państwowych (14 II 1950).Wobec braku 

Konstytucji była to jedyna deklaracja prawna 

określająca sytuację Kościoła w Polsce. 

 

 
 

12 stycznia 1953 ks. Wyszyński został 

Kardynałem, nie mógł jednak pojechać do 

Rzymu po kapelusz kardynalski, ponieważ nie 

otrzymał paszportu. Osiem miesięcy później    

(25 IX 1953) Stefan kardynał Wyszyński został 

aresztowany 

i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno 

w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza,      

w Stoczku Warmińskim, 

w Prudniku koło Opola, w Komańczy                

w Bieszczadach. Dopiero w ostatnim miejscu 

internowania zostały złagodzone rygory             

– właśnie tam też został napisany tekst 

odnowionych Ślubów Narodu (wygłoszone na 

Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku jako 

Jasnogórskie Śluby Narodu). Dnia                    

26 października 1956 r. Kardynał Wyszyński 

został uwolniony.  

Wrócił do Warszawy wśród wielkiej radości       

i nadziei Kościoła w Polsce. W latach 1957-65 

prowadził Wielką  

 
 

Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia 

Chrztu Polski – niezwykłe, narodowe 

rekolekcje, które były jednocześnie aktem 

zawierzenia Polski Maryi. Na główne 

uroczystości milenijne          (3 V 1966) pragnął 

przyjechać Ojciec Święty Paweł VI, jednak 

władze polskie pod wpływem decyzji z 

Moskwy odmówiły papieżowi prawa przyjazdu. 

Uroczystości milenijne, symbol wielkiego 

duchowego zwycięstwa Kościoła, przełamały    

w społeczeństwie polskim 

“barierę strachu”. Ludzie poczuli się 

wewnętrznie wolni, zjednoczeni, odnaleźli 

swoją tożsamość. W latach sześćdziesiątych 

Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach 

Soboru Watykańskiego II, na jego prośbę 

również Ojciec Święty ogłosił (21 XI 1964) 

Maryję Matką Kościoła. 

W okresie rodzącej się “Solidarności” Prymas 

Tysiąclecia pozostawał ośrodkiem równowagi    

i spokoju społecznego. Zatroskany o pokój        

w Ojczyźnie i dobro ludzi ustawicznie wzywał 

do odpowiedzialności. 

Odszedł do Boga 28 maja 1981 r. w uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pogrzeb 

Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 

31 maja przybyło tysiące ludzi. Przyszli 

wierzący i niewierzący. Był to prawdziwie 

królewski pogrzeb, wyrażający szacunek i cześć 

dla Prymasa Tysiąclecia, którego nazywano 

ojcem Narodu. 

W 1986 roku rozpoczął się proces 

kanonizacyjny Sługi Bożego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego. 
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Uroczystości Obchodów Jubileuszu XX –lecia Domu, Dnia Patrona 
2017 oraz Poświęcenia Figurki Matki Bożej 

 
 

3 czerwca 2017 roku świętowaliśmy 

Jubileusz 20-lecia Domu Pomocy Społecznej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia oraz obchodziliśmy Dzień Patrona 

Domu. Ponadto, w tym dniu poświęcono 

figurkę Matki Bożej, usytuowanej w nowo 

zaaranżowanej części ogrodu terapeutycznego. 

Z tej okazji została odprawiona uroczysta msza 

święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję 

Księdza Biskupa Stanisława Stefanka, który 

zawsze towarzyszy nam w kluczowych 

momentach dla naszej wspólnoty. 

Po mszy świętej Jego Ekscelencja Ksiądz 

Biskup Stanisław Stefanek poświęcił figurkę 

Matki Bożej i przyjął akt zawierzenia się Matce 

Bożej, złożony przez zgromadzonych gości, 

mieszkańców oraz pracowników. Uroczystość 

ta była doskonałą okazją do tego, aby złożyć 

serdeczne podziękowania na ręce Jego 

Ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława 

Stefanka, za posługę księży kapelanów, którzy 

czynili i czynią posługę w naszym Domu,           

a także za wsparcie ostrołęckich parafii. 

Wszyscy zgromadzeni otrzymali różańce 

wykonane przez mieszkańców i pracowników w 

ramach terapii zajęciowej. Mamy nadzieję, że 

będą one echem tego wyjątkowego spotkania      

i będą one przypominały o nas w modlitwie. 

Goście mieli okazję odczuć miłą i rodzinną 

atmosferę, gdyż przyjęliśmy ich w odnowionej 

części ogrodu, nazywanej przez nas ,,Ogrodem 

Maryjnym’’. To miejsce powstało dzięki 

ofiarności mieszkańców i pracowników DPS. 

Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce swoją 

formalną działalność rozpoczął 1 września 1996 

roku. Pierwsze miesiące działalności stanowił 

etap przygotowawczy. Miejsce to stało się 

domem dla pierwszych mieszkańców                 

w kwietniu 1997 roku, dlatego świętujemy XX 

jubileusz jego istnienia w tym roku. 

Radość tego święta dzieliliśmy z rodzinami 

mieszkańców i pracowników. Na nasze 

zaproszenie odpowiedziały pozytywnie również 

władze samorządowe miasta oraz 

przedstawiciele zaprzyjaźnionych                       

i współpracujących z Domem instytucji. 

 

  

Mieliśmy okazję usłyszeć wiele miłych słów od: 

– Senatora Rzeczypospolitej Polski, Roberta 

Mamątow, 

– Prezydenta Miasta, Janusza Kotowskiego, 

– Przewodniczącego Rady Miasta, Jerzego 

Grabowskiego, 

– Kierownika Delegatury Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Marcina 

Grabowskiego, 

– Przewodniczącego Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych, Janusza 

Grzegorczyka oraz Wiceprzewodniczącej 

Renaty Murach, 

– przedstawiciela rodzin mieszkańców domu, 

– Przedstawiciela Rady Seniorów, działającej 

przy Radzie Miasta Ostrołęki. 

 

 
 

Nasi Goście wyrazili słowa uznania dla 

wykonywanej na co dzień pracy w DPS, która 

polega na służeniu pomocą i wsparciem             

w codziennym, całodobowym funkcjonowaniu 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5172
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5172
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mieszkańców. Głos zabrali także Dyrektor DPS, 

Grażyna Piersa, oraz Przewodniczący Rady 

Mieszkańców, Krzysztof Pruszko. W swoim 

wystąpieniu skierowali wiele ciepłych słów do 

zaproszonych gości, rodzin, mieszkańców           

i pracowników, a także do władz 

samorządowych na czele z Januszem 

Kotowskim Prezydentem Miasta oraz Jerzym 

Grabowskim Przewodniczącym Rady Miasta. 

 

 
 

Obchody Jubileuszu to dla nas powód do 

dumy. Minione lata to niewątpliwie czas 

doniosłych osiągnięć, ale i ciężkiej, 

wymagającej poświęceń pracy wielu obecnych i 

byłych pracowników, którzy tworzyli pierwsze 

karty historii naszego Domu. Zabiegali o to, aby 

Dom rozwijał się, odpowiadał na 

zapotrzebowanie mieszkańców, zyskiwał na 

swojej kompleksowości i nowoczesności, 

pozostając     w dalszym ciągu w klimacie 

domu. Dzień dzisiejszy jest dobrą okazją, aby 

wspomnieć tych wszystkich, którzy swoją 

ciężką pracą, talentem, a niekiedy zwykłą 

ludzką życzliwością przyczynili się do 

powstania tego miejsca. 

 

 
 

Zwieńczeniem uroczystości był występ 

naszych mieszkańców i pracowników, którzy 

przygotowali specjalny program muzyczny, 

dedykowany Matce Bożej. W trakcie obchodów 

przywołano ważne wydarzenia z 20-letniej 

historii domu. Dzieci wraz z rodzinami miały 

okazję do wspólnej zabawy w Radosnym 

Świetlicobusie, który gościł u nas w ramach 

współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Rodzinie w Ostrołęce. Po uroczystości wszyscy 

udaliśmy się na wspólny, rodzinny obiad. 

Nasi goście otrzymali gazetkę, która będzie     

im przypominała o mile spędzonych z nami 

chwilach, za które teraz serdecznie dziękujemy! 

Chcielibyśmy nadmienić, że nasza 

uroczystość otrzymała wsparcie rzeczowe             

i finansowe od niżej wymienionych firm i osób 

fizycznych. Serdeczne podziękowania 

składamy: 

– Jerzemu Grabowskiemu Przewodniczącemu 

Rady Miasta, 

– Józefowi Grala i Panu Eugeniuszowi 

Gutowskiemu 

Firma ,,Met-Plast-Kolor”, 

– Markowi Sucheckiemu Firma „Unimar”, 

– Sławomirowi i Tomaszowi Piasta – Zakład 

Kamieniarski „Piasta”, 

-Zakładowi Karnemu w Przytułach Starych, 

– Szczepanowi Marczyńskiemu – Firma 

,,Źródła dobrych pnączy clematis” 

– Jerzemu Bralskiemu, 

– Andrzejowi Olizarowicz Firma ,,Andrea’’. 

 

 

 

Akt Zawierzenia Niepokalanej 

Maryi Panny Mieszkańców i 

pracowników Domu Pomocy 

Społecznej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 

w Ostrołęce 
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! 

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 

Wszystkie modlitwy i prace, radości i 

cierpienia, 

Wszystko, czym jestem i co posiadam. 

Ochotnym sercem oddaję się Tobie 

W macierzyńską niewolę miłości. 

Pozostawiam Ci zupełną swobodę 

Posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i Ku 

pomocy Kościołowi Świętemu, 
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Którego jesteś Matką. 

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, 

Przez Ciebie i dla Ciebie. 

Wiem, że własnymi siłami niczego nie 

dokonam. 

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego 

Syna, 

i zawsze zwyciężasz. 

Spraw więc Wspomożycielko Wiernych, 

By mieszkańcy i pracownicy naszego Domu, 

Moja rodzina i cała Ojczyzna 

Były rzeczywistym królestwem Twego Syna i 

Twoim. Amen. 

Tekst Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia. 

Ostrołęka, dnia 03.06.2017. 

 
Z życia Domu Pomocy Społecznej 

 

 
 

Budowa Domu Pomocy społecznej w Ostrołęce 

rozpoczęła się w lipcu 1994 roku. Pierwszych 

mieszkańców przyjęto w kwietniu 1997 roku. 

Zamieszkali oni w Zespole Mieszkalnym A. 

 

 
 

Tak swój pierwszy dzień w placówce wspomina 

pani Maria Truszkowska, pierwsza mieszkanka 

DPS-u       w Ostrołęce - To był 7 kwietnia 1997 

roku. Bardzo piękny dzień. Przyjechałam o godzinie 

8:05. gdy zajechałam przed Dom, wysiadłam z 

samochodu        i spojrzałam na budynek. wtedy 

powiedziałam do syna swoje pierwsze słowa, które 

pamiętam do dziś: Tu synu moja wieczność. 

Jeszcze w 1997 roku do dyspozycji mieszkańców 

były jedynie Zespoły Mieszkalne A i B. W grudniu 

1997 roku podpisano umowę z wykonawcą na 

budowę Zespołów Mieszkalnych C i F.  

 
 
 

W 1998 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy         

w Domu Przegląd Piosenki Domów Pomocy 

Społecznej pod hasłem "Pożegnanie lata". 

Inicjatywa ta kontynuowana jest nieprzerwanie do 

czasów obecnych. 

 

 
 

od 2000 roku zaczęła rozwijać się Terapia 

Zajęciowa. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 

uczestniczyli w zajęciach oferowanych przez aż 

dziewięć pracowni terapeutycznych: rękodzieła, 

plastyki i ceramiki, stolarska, wikliniarska, 

muzyczna, ogrodnicza, gastronomiczna i krawiecka. 

Dzięki tak bogatej ofercie terapeutycznej 

mieszkańcy placówki mogli rozwijać swoje talenty, 

a także przyjemnie spędzać swój wolny czas.  

 

 
 

W 2001 roku Nasza Placówka przyjęła za 

patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia 
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Laureaci Nagrody Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce 
 

 
 

Nagrodę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Ostrołęce przyznano pierwszy raz w 2017 

roku. Otrzymali ją mieszkańcy                             

i pracownicy, którzy swoją aktywnością              

i postawą przyczynili się do  rozwoju placówki 

. 

Katarzyna Myszkowska 

 

 
 

Pani Katarzyna Myszkowska pracuje w 

Domu Pomocy Społecznej już od ponad 20 lat. 

Na początku swojej kariery przez dwa lata 

pracowała jako pielęgniarka. Później objęła 

funkcje kierownika Zespołu Mieszkalnego C. 

Jak sama twierdzi praca w placówce daje jej 

bardzo dużo radości. 

Nie wyobrażam sobie innej pracy. Ja 

powtarzam, że mam niebywałe szczęście, bo 

robię to co lubię. I jeszcze mi za to płacą. 

Przywiązałam się do mieszkańców                       

i współpracowników. Jest to naprawdę fajne 

miejsce – ciepłe, otwarte, dużo się dzieje. Ja 

jestem bardzo zadowolona ze swojej pracy – 

mówi Katarzyna Myszkowska, kierownik 

Zespołu Mieszkalnego C w naszej placówce. 

Pani Katarzyna Myszkowska w pracy 

cechuje się dużą pomysłowością. Potrafi także 

rozwiązywać problemy i zaradzać konfliktom. 

Jest też osobą cierpliwą, empatyczną, która daje 

innym osobom poczucie bezpieczeństwa. 

Jednym z głównych zadań pani Katarzyny na 

stanowisku kierownika Zespołu Mieszkalnego 

jest zapewnienie opieki mieszkańcom i 

kierowanie personelem. 

 

Oskar Alt 

 

 
 

Pan Oskar Alt pracuje w naszej placówce na 

stanowisku opiekuna. Jest osobą bardzo lubianą 

przez mieszkańców i pracowników placówki. 

Charakteryzuje go duże oddanie pracy. Potrafi 

przy tym poświęcać swój wolny czas dla 

domowników. nigdy nie odmawia pomocy za 

równo mieszkańcom DPS-u jak i swoim 

współpracownikom. 

 

Sławomir Majkowski 

 

 
 

Pan Sławomir Majkowski jest mieszkańcem 

Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce. Jest 

osobą bardzo aktywną. Od ośmiu lat zasiada     

w radzie mieszkańców placówki, a od kwietnia 

tego roku pełni funkcje przewodniczącego rady. 

Reprezentuje on naszą placówkę na zewnątrz, 
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pojawia się na wielu uroczystościach 

organizowanych przez Urząd Miasta                    

w Ostrołęce. Oprócz tego czynnie uczestniczy     

w życiu DPS-u. Służy do Mszy świętej w naszej 

kaplicy, bierze udział w różnego rodzaju 

przedsięwzięciach organizowanych w Domu. 

Udziela się także w radiowęźle prowadząc 

audycję "Słowo Boże na każdy dzień tygodnia". 

Pan Sławomir jest też osobą pełną pasji, 

interesuje się filmem. Regularnie uczęszcza do 

kina Jantar w Ostrołęce.  

 

Stanisław Sutkowski 

 

 
 

Pan Stanisław Sutkowski mieszka w Domu 

Pomocy Społecznej od blisko 17 lat. Jest 

człowiekiem niezwykle aktywnym i mimo 

prawie 70 lat bierze czynnie udział w życiu 

kulturalnym i codziennym naszej placówki.  

Pana Stanisława można nazwać człowiekiem 

wielu talentów. Praktycznie od początku 

swojego pobytu   w DPS-ie dba o rośliny 

uprawiane w ogrodzie placówki. Jest przy tym 

człowiekiem bardzo aktywnym. Po wykonaniu 

pracy w ogrodzie brał udział w różnych 

zajęciach terapeutycznych, ucząc się podczas 

nich śpiewać. Do dzisiaj występuje podczas 

wydarzeń organizowanych w Domu Pomocy 

Społecznej i po za nim. W swoim repertuarze 

posiada takie utwory jak: "Już nie ma dzikich 

plaż" Ireny Santor. Śpiewa także piosenki 

Krzysztofa Krawczyka, Steve Wondera, czy 

Czesława Niemena. 

Pan Stanisław uważa, ze po zamieszkaniu     

w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce 

rozpoczął nowy rozdział w swoim życiu.         

To właśnie podczas pobytu    w tej placówce 

zaczął rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 

To właśnie tu nauczył się  między innymi 

malować na szkle. 

Brał udział także w zawodach sportowych. Do 

tej pory przywiózł bardzo wiele medali               

z różnych imprez. Rywalizował miedzy innymi                           

w przeciąganiu liny, pchnięciu kulą, tenisie 

stołowym,  rzucie do kosza, czy w warcabach. 

W tej ostatniej konkurencji bardzo często 

trenuje sam ze sobą, aby stać się co raz lepszym 

zawodnikiem. 

 

Ireneusz Perzanowski 

 

 
 

Pan Ireneusz Perzanowski pracuje na 

stanowisku kierowcy w Domu Pomocy 

Społecznej. Oprócz jazdy samochodem 

wykonuje także bardzo wiele innych zadań. Dba 

między innymi o sprzęt agrotechniczny                 

i wykonuje dodatkowe prace w ogrodzie naszej 

placówki. W zimie zajmuje się również 

odśnieżaniem terenu wokół obiektów DPS-u. 

Pan Ireneusz wspiera naszą placówkę aktywnie 

też w inny sposób. Bardzo często pozyskuje 

sponsorów na organizowane w naszym domu 

wydarzenia. 

 

Ewa Milewska 

 

 
 

Pani Ewa Milewska pracuje w Domu 

Pomocy Społecznej w Ostrołęce na stanowisku 

starszego opiekuna kwalifikowanego. Swoje 

obowiązki wykonuje profesjonalnie i z wielkim 

zaangażowaniem. Jest także pracownikiem 

pierwszego kontaktu i nie jednokrotnie 

poświęcała swój wolny czas dla mieszkańców 
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naszej placówki. Panią Ewę wyróżnia wysoki  

poziom empatii i życzliwości dla domowników 

i pracowników DPS-u. 

 

Irena Nowak 

 

 
 

Pani Irena Nowak w placówce pracuje na 

stanowisku starszego opiekuna 

kwalifikowanego. W pracy wyróżnia się 

profesjonalnym wykonywaniem swoich 

obowiązków, oddaniem, dużym poczuciem 

empatii i życzliwością w stosunku do 

mieszkańców i innych pracowników DPS-u. 

Przełożeni cenią ją za dyspozycyjność                  

i sumienne wykonywanie swoich obowiązków 

 

Anna Ambroziak 

 

 
 

Pani Anna Ambroziak pracowała w Domu 

Pomocy Społecznej na stanowisku starszej 

pokojowej. Powierzone jej obowiązki 

wykonywała zawsze profesjonalnie z wielkim 

oddanie. Panią Annę   w pracy wyróżniał 

życzliwy stosunek zarówno do mieszkańców 

jak i do pracowników placówki. Podczas 

wykonywani swoich obowiązków zawsze była 

taktowna, życzliwa i gotowa do pracy. Obecnie 

znajduje się na zasłużonej emeryturze. 

 

Malwina Sienkiewicz 

 

 
 

Pani Malwina Sienkiewicz pracuje w domu 

Pomocy Społecznej w Ostrołęce na stanowisku 

pielęgniarki. W swojej pracy cechuje się 

sumiennością i rzetelnością. Kieruje się zawsze 

dobrem mieszkańca. Mimo swoich obowiązków 

pielęgniarskich potrafi znaleźć czas aby 

indywidualnie porozmawiać z domownikami 

lub zorganizować zajęcia aktywizujące. Według 

opinii przełożonych pani Malwina Sienkiewicz 

może być przykładem dla innych pracowników 

naszej placówki. 

 

Ewa Kiereś 

 

 
 

Pani Ewa Kiereś przepracowała w Domu 

Pomocy Społecznej w Ostrołęce 17 lat. 

Prowadziła przez ten czas zajęcia z terapii 

ogrodniczej. Zajmowała się uprawą na potrzeby 

placówki warzyw, owoców oraz pielęgnacją 

roślin ozdobnych. Oprócz tego dbała o teren 

wokół DPS-u. Pani Ewa potrafiła zarazić 

mieszkańców swoją pasją do przyrody                

i ogrodnictwa. Przez cały okres pracy w naszej 

placówce była osobą bardzo lubianą zarówno 

przez mieszkańców jak i przez pracowników. 

Cechowała się życzliwością, 

bezinteresownością i skromnością. Była i jest 

osobą ciepłą i oddano innym. Od listopada 

poprzedniego roku jest na zasłużonej 

emeryturze. 
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Marzena Siok 

 

Marzena Siok pracuje w Domu Pomocy 

Społecznej na stanowisku starszego opiekuna 

kwalifikowanego. Wyróżnia się umiejętnością 

mobilizowania mieszkańców oraz kształtowania 

pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu. 

Pani Marzena bardzo poważnie podchodzi do 

swojej pracy. Jest osobą niezwykle 

zaangażowano w to co robi. Bardzo dobrze 

wypełnia też obowiązki pracownika pierwszego 

kontaktu. Potrafi przy tym bardzo często 

poświęcać swój prywatny czas mieszkańcom. 

 
 

 

 

Odpust św. Antoniego w DPS w Tykocinie  
 

14.06.2017r. mieliśmy przyjemność 

uczestniczyć w IX Olimpiadzie Integracyjnej, 

zorganizowanej  przez mieszkańców                   

i pracowników Domu Pomocy Społecznej         

w Tykocinie, z okazji odpustu św. Antoniego. 

 

 
 

Spotkanie rozpoczęło się wspólną mszą          

św. odprawioną w Kaplicy DPS w Tykocinie. 

Druga część spotkania to przegląd twórczości 

DPS, podczas której, zaprezentowaliśmy część 

artystyczną. Nasz występ dedykowany był       

św. Antoniemu, który  urodził się w Portugalii, 

a  swoje życie spędził we włoskiej 

miejscowości Padwie. Z tego powodu 

przygotowaliśmy repertuar składający się           

z włoskich przebojów, które to improwizowali 

nasi Mieszkańcy. Zasmakowaliśmy pysznych 

domowych wypieków, posililiśmy się 

smacznym obiadem. Oprócz tego przygotowano 

mnóstwo atrakcji integrujących na świeżym 

powietrzu. 

Uczestnicy odpustowego spotkania 

obdarowani zostali przez gospodarzy 

upominkami. Uroczystość zakończyła się 

wspólną taneczną zabawą z różnymi 

niespodziankami. Dużo pozytywnych emocji 

było podczas rozbijania piniat,  wypełnionych 

cukierkami.. Pełni wrażeń, z torbą cukierków i 

upominkami  wróciliśmy do domu. 

 

Podsumowanie realizacji projektu socjalnego pt: ”Można inaczej” 
 

W czerwcu pracownicy socjalni Domu 

Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce 

podsumowali i zakończyli realizację projektu 

socjalnego pt. “Można inaczej”. W spotkaniu 

integracyjnym zorganizowanym w dniu            

20 czerwca w “Nowej Ostoi” udział wzięli 

uczestnicy projektu, koordynatorzy i dyrekcja 

DPS. Koordynatorzy projektu serdecznie 

podziękowali 15 uczestnikom za systematyczny 

udział, otwarcie na wiedzę i zaangażowanie 

wręczając dyplomy i upominki będące 

potwierdzeniem zakończenia udziału                 

w projekcie. Pani Dyrektor DPS podziękowała                        

i pogratulowała uczestnikom a także 

koordynatorom projektu socjalnego “Można 

inaczej” za osiągnięcie założonych celów oraz 

za innowacyjny charakter projektu. 

Koordynatorzy podziękowali Dyrekcji DPS 

za okazane wsparcie, objęcie patronatem oraz 

umożliwienie realizacji projektu socjalnego 

“Można inaczej”. 

Mieszkańcy podkreślali innowacyjność 

działań pracowników socjalnych w DPS. 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5283
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5347
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Wyrazili swoje podziękowanie za bogatą ofertę 

spotkań, różnorodność omawianych tematów 

oraz za coraz większe zainteresowanie ich 

codziennymi problemami. Wyrazili też 

nadzieję, że tego typu działania będą 

kontynuowane w przyszłych latach. 

 

 

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, 

deserem i wspólnymi rozmowami. Realizatorzy 

projektu dziękują wszystkim wykładowcom, 

darczyńcom, instytucjom            i pracownikom 

Domu Pomocy Społecznej, którzy  wspierali 

projekt socjalny  ” Można inaczej. 

 

 

Wyjazd Wędkarski do Grodziska 
 

 
 

13.07.2017 roku członkowie sekcji 

wędkarskiej „Płotka” działającej przy Naszym 

Domu, wybrali się na wyjazd wędkarski  w 

piękne, malownicze miejsce w Czerwinie. 

Podczas wyjazdu złowiliśmy płotki oraz liczne 

okonie. Wszystkie ryby po złowieniu wróciły                  

z powrotem do wody. Podczas wyjazdu, pogoda 

nam nie dopisała. Oprócz wędek, podbieraków  

zabraliśmy ze sobą parasole, oraz okrycia 

przeciwdeszczowe i dlatego mówiliśmy  

„pogoda nas nie zaskoczyła” . Mieszkańcy  

korzystali z różnych form relaksu na świeżym 

powietrzu, część wędkowała inni pomagali przy 

zbieraniu chrustu, jeszcze inni szukali grzybów 

w pobliskim lesie. Wyjazd zakończyliśmy 

ogniskiem, które mimo silnego deszczu, udało 

nam się rozpalić i jak na prawdziwych 

wędkarzy przystało, przyrządziliśmy na nim 

pieczone przysmaki. 

Pomimo niesprzyjających warunków 

pogodowych, wróciliśmy w świetnych 

nastrojach z uśmiechami na twarzy, nie mogąc 

doczekać się już kolejnej wyprawy.

 

XX Przegląd Twórczości mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, 
uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów 

Terapii Zajęciowej

  20 września 2017roku Nasz dom organizował 

XX Przegląd Twórczości mieszkańców Domów 

Pomocy Społecznej, uczestników 

Środowiskowych Domów Samopomocy              

i Warsztatów Terapii Zajęciowej ,,Pożegnanie 

lata 2017”. Tegoroczny przegląd odbył się pod 

hasłem: ,,I ja też mam duszę artysty…”. 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5362
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5628
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5628
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5628
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5628
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5628
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   Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości 

m.in.: 

Grzegorz Płocha Wiceprezydent Miasta 

Ostrołęki 

Jerzy Grabowski Przewodniczący Rady Miasta 

Ostrołęki 

Magdalena Jaworowska Przewodnicząca 

Komisji Rodziny Zdrowia i Polityki Społecznej 

Mariusz Prusaczyk Sekretarz Rady Miasta 

Marcin Grabowski Kierownik Delegatury 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego             

w Ostrołęce 

Iwona Suska Dyrektor Wydziału Spraw 

Społecznych i Mieszkaniowych 

Alfreda Laskowska Wydział Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych 

Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie               

w Ostrołęce wraz z   pracownikami 

Grażyna Jażdżyk Kierownik Działu Pracy 

Socjalnej i Świadczeń Pieniężnych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Janusz Grzegorczyk Przewodniczący Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych 

Renata Murach Wiceprzewodnicząca 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

Dorota Czyż Dyrektor Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce 

Włodzimierz Nowak Zastępca Dyrektora 

Zakładu Karnego  w Przytułach Starych 

 

 
 

Na ,,Pożegnanie Lata 2017” przyjechali do nas 

artyści z placówek wymienionych poniżej: 

 Dom Pomocy Społecznej Polski Czerwony 

Krzyż z Ostrołęki 

 Dom Pomocy Społecznej z Zakrzewia 

 Dom Pomocy Społecznej z Nasielska 

 Dom Pomocy Społecznej z Łomży 

 Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia Świętego Wincentego                     

a Paulo z Przasnysza 

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ,,Fiszor”      

w Gaju 

 Dom Pomocy Społecznej ,,Zacisze”                   

z Kowali Oleckich 

 Dom Pomocy Społecznej z Kozarzy 

_ Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała 

Józefa Glempa w Bramkach 

 Dom Pomocy Społecznej pw. św. Franciszka z 

Asyżu z Tykocina 

 Dzienny Dom Pobytu Seniora                     ,,U 

św. Antoniego” z Ostrołęki 

 Środowiskowy Dom Samopomocy z Ostrowi 

Mazowieckiej 

 Środowiskowy Dom Samopomocy                 z 

Tykocina 

 Środowiskowy Dom Samopomocy                 z 

Ostrołęki ul. Farna 

 Środowiskowy Dom Samopomocy z Ostrołęki 

ul. Starosty Kosa 

 Środowiskowy Dom Samopomocy z Ostrołęki 

ul. Sikorskiego 

 Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Otwarte serca” z 

Ostrołęki 

 
Ponadto towarzyszyli nam uczniowie                    

z ostrołęckich szkół, którzy dopingowali, 

oklaskiwali występujących na scenie tj: 

– Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa 

Psarskiego 

– Zespół Szkół Zawodowych                             

nr 3  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

– Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama 

Chętnika 

– I Liceum Ogólnokształcące  im. Generała 

Józefa Bema 

– Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II 

–Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława 

Staszica 

– Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II 

– Zespół Szkół nr 3 im. Adama Mickiewicza 

– II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 

Kamila Norwida, uczniowie z tej szkoły mieli 

przydzielone zadania, które polegały na opiece     

i wsparciu każdego z Domów Pomocy 

Społecznej, Środowiskowych Domów 

Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

– Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych      

nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich 

przygotowali i prowadzili kącik urody w którym 

wykonywany był makijaż oraz modne fryzury. 
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        Dla naszego Domu ,,Pożegnane Lata” było 

bardzo ważnym wydarzeniem, któremu 

towarzyszyła wyjątkowa atmosfera, odczuwana 

nie tylko przez mieszkańców, ale i cały 

personel. Zorganizowanie imprezy ,,Pożegnanie 

Lata”     w Hali Sportowej im. Arkadiusza 

Gołasia nadało temu dniu uroczysty charakter 

oraz zapewniło odpowiednie warunki do 

wspólnej zabawy. Hasło przewodnie przeglądu, 

,,I ja mam duszę artysty…” motywowało nas, 

jako gospodarzy spotkania, do jak najlepszej 

prezentacji i dało szansę na odkrycie wielu 

talentów. Artyści prezentowali swoje 

umiejętności na scenie, porywając widownię do 

wspólnej zabawy. 

 

 
 

Po występach udaliśmy się na obiadokolację 

do naszego Domu. Ten szczególny dzień 

zakończyliśmy wspólną zabawą przy tanecznej 

muzyce.   

        ,,Pożegnanie Lata 2017” dostarczyło nam 

wiele radości, wzruszeń, a także dumy. 

Wspomnienie tego dnia, 

a w szczególności refren przewodniej piosenki 

,,Dziś do świata uśmiechnij się…”, jeszcze 

przez wiele dni będzie nam  rozbrzmiewał         

w uszach i rozgrzewał serca podczas jesiennej 

szarówki i zimowych chłodów. 

        Niestety, wszystko co dobre szybko się 

kończy. 

Dziękujemy za spotkanie z przyjaciółmi             

z naszych zaprzyjaźnionych Domów i instytucj 

 

 
 

Powstanie Stowarzyszenia „Jaskółka”

Powstanie Stowarzyszenia „Jaskółka” przy 

Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce 

Od 17.05.2017r. w Naszym Domu działa 

stowarzyszenie „Jaskółka”, którego celem jest: 

 Umożliwianie osobom 

niepełnosprawnym szerszego dostępu do 

aktywnego uczestnictwa w imprezach 

kulturalnych, turnusach 

rehabilitacyjnych, uprawiania sportu, 

turystyki i rekreacji. 

 Integracja ze środowiskiem lokalnym, 

zapobieganie izolacji społecznej, 

wzmacnianie poczucia przydatności. 

 Pozyskiwanie środków finansowych, 

oraz rzeczowych, tj. art. Spożywczych, 

odzieży, środków czystości, leków, 

środków medycznych. 

 Działanie na rzecz dezinstytucjonalizacji 

mieszkańców Naszego Domu. 

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: 

 Prezes Zarządu –  Lucyna Grala 

 Wiceprezes Zarządu –  Grażyna Piersa 

 Skarbnik – Sekretarz – Joanna 

Podbielska 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

 Przewodniczący Komisji –                   

Katarzyna Myszkowska 

 Zastępca Przewodniczącego –       

Barbara Serowik 

 Członek Komisji – Ewa Milewska 

Dla osób/ firm chcących wesprzeć nas 

finansowo podajemy numer konta: 

Bank BPS: 32 1930 1666 2340 0351 6878 0001 

W przypadku chęci wsparcia nas rzeczowo 

prosimy o kontakt z członkami Zarządu. Tel. 29 

– 760-22-80/81

 

 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5929
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„Wspólne czytanie” 
 

 
 

Czas jesienno-zimowy, to czas w którym 

chętnie oddajemy się refleksjom, 

przemyśleniom, a wspólne czytanie pobudza 

naszą wyobraźnię i chęć do działania…  

Od września 2017 w naszym Domu rozpoczął 

się cykl spotkań pt. „Wspólne czytanie”. 

Tematem pierwszego spotkania, było 

zapoznanie się z treścią książki o savoir-vivre 

czyli dobrych manierach obowiązujących 

zawsze i wszędzie: w domu, na ulicy, na 

przyjęciu, w życiu codziennym, oraz jak 

wybrnąć z trudnej sytuacji itp. 

Kolejne środowe spotkanie odbyło się pod 

hasłem wspólnego czytania bajek z morałem, 

które są… mądrością narodu. Po każdej 

przeczytanej bajce wywiązywała się żywa 

dyskusja o tym co autor chciał przekazać 

czytelnikowi, poza tym każdy mógł przekazać 

swoje subiektywne odczucia dotyczące treści 

bajki. W przerwach pomiędzy czytaniem, czas 

umilały nam melodie wykonywane na 

skrzypcach i gitarze. Nie zabrakło ciepłych 

słów, empatii, życzliwości, którymi 

obdarowywaliśmy się nawzajem, a wszystko to 

odbywało się w dobrym klimacie, przy 

świecach i słodkim poczęstunku. 

Nasi mieszkańcy bardzo chętnie dzielą się 

własnymi sugestiami dotyczącymi propozycji 

tematów środowych spotkań z cyklu „wspólne 

czytanie”. 

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 
 

17 października obchodzony jest jako 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, 

którego celem jest zwrócenie uwagi na problem 

biedy i wykluczenia społecznego. 

Ten dzień stwarza okazję do licznych 

refleksji i wypowiedzi publicznych, szczególnie 

dla tej części społeczeństwa, która rzadko może 

uczestniczyć w procesie rozwoju. Ludzie, 

którzy zaznali długotrwałej biedy, a dziś dla 

nich jest to już przeszłość, zapewne chcą 

przekazać, że „trudne dni” nie muszą być 

zawsze.  

 

 

Takie spotkania pozwalają na podjęcie 

konstruktywnych działań na rzecz zwalczania 

skrajnego ubóstwa i szanowania praw 

człowieka.  

Nasz Dom Pomocy Społecznej również 

uczestniczył w lokalnych obchodach 

Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 

Dołączyliśmy się przygotowując pyszną 

grochówkę i ciasta jako poczęstunek  

dla przybyłych mieszkańców Ostrołęki. Dla 

podkreślenia pozytywnego odbioru tego dnia, 

podobnie jak inne placówki przedstawiliśmy      

w formie wystawy, nasze prace wykonane         

w pracowniach terapii zajęciowej. 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5941
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=5955
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Natomiast pracownik socjalny z naszego domu, 

służył pomocą odpowiadając na nurtujące 

pytania zainteresowanych osób. 

To był wyjątkowy dzień, przepełniony licznymi 

spotkaniami i rozmowami. Wiele osób 

zastanawiało się, jak można rozszerzyć 

udzielanie pomocy osobom znajdującym się      

w bardzo trudnej sytuacji życiowej i jak 

przekonać ich, że trudne dni w życiu przemijają, 

ważne aby tylko uwierzyć w to, że „mogę żyć 

inaczej”  

Dzień Pracownika Socjalnego 
 

 
 

21 listopada to data, która większości 

naszego społeczeństwa niewiele mówi. Jedynie 

nieliczni wiedzą, że tego dnia obchodzony jest 

w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego, czyli 

święto Pracownika Pomocy Społecznej. Nie jest 

to święto tak  rozpowszechnione jak Dzień 

Edukacji Narodowej, Policji, 

Wojska czy Barbórka, mimo to zasługuje na nie 

mniejszą celebrację. 

Jest to bowiem dzień ludzi, którzy dużą 

część swojego życia poświęcają innym. 

Pomagają       i wspierają osoby wykluczone 

społecznie, niosą pomoc tym, którzy nie mogą 

odnaleźć się          w obecnej rzeczywistości, i 

tym, którzy              z różnych względów 

potrzebują wsparcia. 

Warto zaznaczyć, że w tym samym czasie 

obchodzony jest również Międzynarodowy 

Dzień Życzliwości. Mimo, iż jest to zbieg 

okoliczności to idealnie wpisuje się w idee 

pomocy społecznej. W myśl, której każdy 

pracownik pomocy społecznej powinien 

odznaczać się niezwykle rozwiniętą empatią, 

życzliwością i wrażliwością. 

 22 listopada w naszym Domu Pomocy 

Społecznej świętowaliśmy właśnie Dzień 

Pracownika Socjalnego. W tym ważnym dla nas 

dniu, swoją obecnością zaszczycili nas 

znakomici goście na czele z   Januszem 

Kotowskim – Prezydentem Miasta Ostrołęki. 

Oprócz prezydenta byli z nami: 

Grzegorz Płocha – Wiceprezydent Miasta 

Ostrołęki, 

Jerzy Grabowski – Przewodniczący Rady 

Miasta Ostrołęki, 

Iwona Suska – Dyrektor Wydziału Spraw 

Społecznych i Mieszkaniowych w Urzędzie 

Miasta, 

Magdalena Jaworowska – Przewodnicząca 

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki 

Społecznej, 

Małgorzata Lutrzykowska – Starszy Inspektor 

Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Delegatury Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, 

Anna Szumowska-Juziuk – Mecenas Naszego 

Domu 

Ksiądz Kanonik Zdzisław Grzegorczyk. 

Nie zabrakło również naszych mieszkańców, 

którzy swoim towarzystwem i podziękowaniami 

dali nam odczuć, że praca którą wykonujemy 

jest dla nich ważna. To właśnie ich obecność 

szczególnie nas cieszyła. 

 Świętowanie rozpoczęliśmy o godzinie 

13:00 uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił              

w kaplicy DPS ksiądz Zdzisław Grzegorczyk. 

Wygłosił on przepiękne kazanie, w którym 

naszą prace przyrównał z matczyną miłością. 

Piękną, bezinteresowną, pełną wyrzeczeń             

i poświęceń. Miłością nieszukającą poklasku       

i uznania, ale za to dającą dużo szczęścia            

i radości. Jego kazanie poruszyło wiele serc, 

napełniało ciepłem i optymizmem. Natchnęło 

do przemyśleń    i rozważań. Przypomniało        

o istocie i sensie naszej pracy. 

Następnie przy dźwiękach skrzypiec i gitary 

rozpoczęła się część oficjalna, podczas której 

padło wiele słów uznania 

i podziękowań dla naszych pracowników, 

zarówno ze strony dyrekcji jak i zaproszonych 

gości. W szczególności podkreślany był fakt, iż 

praca na rzecz drugiego człowieka, a w 

szczególności obciążonego licznymi 

problemami natury fizycznej i psychicznej, nie 

jest prosta. Wymaga dużo poświęceń, 

cierpliwości i zaangażowania, ale zarazem daje 

dużą satysfakcje. Jest swego rodzaju 

przywilejem i powodem do dumy. 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6091
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Tak uroczysty dzień był idealnym momentem 

na docenienie wybitnych pracowników. Dlatego 

podczas uroczystości została przyznana 

specjalna nagroda dyrektora za szczególne 

osiągnięcia i ponadprzeciętne efekty pracy. 

Otrzymali ją pracownicy, którzy odznaczają się 

nadzwyczajnym oddaniem i zaangażowaniem         

w prace na rzecz naszego domu. Na twarzach 

wyróżnionych pracowników było można 

dostrzec szczęście, radość, wzruszenie, ale 

również zaskoczenie 

i wdzięczność za docenienie ich starań i wysiłku 

jaki wkładają w codzienną prace. 

W dalszej części zostały również przyznane 

awanse zawodowe i nagrody pracownicze. 

 

 
 

Wyróżnieni nagrodą dyrektorską zostali: 

 Ireneusz Perzanowski- Kierowca 

 Ewa Milewska- Starszy Opiekun 

Kwalifikowany 

 Anna Ambroziak- Starsza Pokojowa 

 Irena Nowak- Starszy Opiekun 

Kwalifikowany 

 Malwina Sienkiewicz- Starsza 

Pielęgniarka 

 Katarzyna Myszkowska – Kierownik 

Zespołu Mieszkalnego „C” 

 Oskar Alt- Starszy Opiekun 

Kwalifikowany 

 Marzena Siok- Starszy Opiekun 

Kwalifikowany 

 Ewa Kiereś- Starszy Opiekun Terapii 

Zajęciowej 

 Awanse zawodowe otrzymały następujące 

osoby: 

 Cychowska Barbara na stanowisko 

specjalista ds. księgowości 

 Romanik Joanna  na stanowisko starszy 

inspektor ds. księgowości 

 Karwowska Mirosława  na stanowisko 

specjalista ds. zamówień publicznych 

 Zych Teresa  na stanowisko starszy 

instruktor terapii 

 Grala Lucyna  na stanowisko starszy 

terapeuta 

 Podbielska Joanna  na stanowisko 

starszy instruktor terapii zajęciowej 

 Czartoryjska Justyna na stanowisko 

starszy instruktor terapii zajęciowej 

 Białczak Albert na stanowisko instruktor 

terapii zajęciowej 

 Wyszkowska Anna na stanowisko 

starszy kucharz 

 Pędzich Michał na stanowisko starszy 

kucharz 

 

 
 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, 

pracownicy i zaproszeni goście udali się do sali 

bankietowej „Alicja” na poczęstunek. W miłym 

towarzystwie przy znakomitej muzyce i tańcach 

czas upłynął bardzo szybko. W dobrych 

nastrojach wszyscy rozeszli się do domów, tak 

by następnego dnia pełni nowej energii wrócić 

do pracy. 

Był to dzień, który długo pozostanie w naszej 

pamięci. Pełen emocji, wzruszeń                          

i podziękowań. 
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Spotkanie z Polską rodziną repatriantów z Kazachstanu, Walerym i 
Svetlaną Bondarowskimi oraz z ich dziećmi Arturem i Mileną

, 

 
 

18 listopada 2017 roku z wizytą do Naszego 

Domu przyjechała rodzina repatriantów              

z Kazachstanu, Walery i Svetlana Bondarowscy 

wraz z dwójką swoich dzieci. Nasi Goście 

dzięki pomocy ostrołęckiego samorządu w 2015 

roku wrócili do Polski z Kazachstanu. Dziś są 

mieszkańcami Ostrołęki. 

      W głównej świetlicy DPS na naszych gości 

czekali mieszkańcy i pracownicy wraz z Panem 

Jerzym Grabowskim – Przewodniczącym Rady 

Miasta Ostrołęki. 

      Pani Grażyna Piersa Dyrektor DPS 

przywitała zaproszonych Gości, a następnie 

kilka słów wprowadzenia powiedział 

przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy 

Grabowski. 

     W trakcie spotkania obejrzeliśmy film 

„Powrót z Kazachstanu” przedstawiający trudne 

losy naszych rodaków na Kazachstańskiej 

ziemi, tęsknotę za krajem, oraz  chęci powrotu 

do Polski. Następnie głos zabrał Walery, który 

opowiadał o losach swojej rodziny, o wywózce 

na stepy Kazachstańskie jego przodków,            

o trudnych warunkach życia i prześladowaniu     

z powodu religii.  

Wspomnienia „Nowych” Ostrołęczan 

spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych 

mieszkańców, wywołały też dużo emocji oraz 

dyskusję. Na zakończenie spotkania 

Przewodniczący Rady Mieszkańców Pan 

Krzysztof Pruszko w imieniu nas wszystkich 

podziękował rodzinie Bondarowskich za 

przyjęcie naszego zaproszenia i opowiedzenia 

na przykładzie swojej rodziny o losach Polaków 

wywiezionych na obczyznę.  

 

Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę 
 

 
 

28 listopada to dzień, który w naszym Domu 

Pomocy Społecznej minął pod znakiem 

pożegnań, wspomnień 

, wzruszeń i łez wycieranych ukradkiem. Dla 

pięciu naszych kolegów i koleżanek był to 

ostatni dzień pracy przed zasłużoną emeryturą. 

Postanowiliśmy więc uroczyście podziękować 

im za trud i wysiłek jaki wkładali przez lata       

w swoją pracę. 

Żegnaliśmy dziś: 

 Wiesławę Mrozek- starszego inspektora 

ds. księgowych 

 Cecylię Sypniewską- starszego 

inspektora ds. gospodarczych 

 Ewę Kieraś- starszego opiekuna terapii 

zajęciowej 

 Annę Ambroziak- starszą pokojowa 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6295
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6295
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6295
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6373
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 Stanisława Mielczyńskiego – 

konserwatora 

 

 
 

Nasze pożegnanie rozpoczęło się uroczystą 

Mszą Święta odprawioną w naszej kaplicy przez 

ks. kan. Zdzisława Grzegorczyka. Następnie 

każdy z działów żegnał swojego pracownika     

w swoim gronie. Jedni robili sobie pamiątkowe 

zdjęcia i przy kawałku pysznego ciasta 

wspominali razem spędzone lata, natomiast inni 

jak współpracownicy Pani Ewy Kieraś 

przygotowali dla niej w świetlicy DPS specjalne 

przyjęcie pożegnalne. Na znak wielkiego 

szacunku do Jej pracy oraz w ramach 

podziękowań za cudowną współpracę, za 

uśmiech i nieustanną pogodę ducha wręczyli jej 

kwiaty,  przygotowany przez pracowników tort 

oraz wykonany przez mieszkańców pamiątkowy 

album, w którym umieszczono najważniejsze 

momenty z życia naszej placówki. Całą 

uroczystość umilił występ naszego mieszkańca 

Pana Stanisława Sutkowskiego, który zaśpiewał 

piosenki z repertuaru Ireny Santor. Pani Ewa 

mimo wielkiego wzruszenia nie pozostała 

obojętna na dobre słowa i życzenia 

zgromadzonych. Podziękowała wszystkim za 

współprace i miłe słowa. Uhonorowała również 

medalami i pucharami naszych dwóch 

mieszkańców Pana Edmunda Pliszkę 

i Pana Stanisława Sutkowskiego. W ten oto 

sposób chciała podziękować za ich codzienną 

pomoc i wspólną prace w ogrodzie. 

   

Po południu natomiast miało miejsce 

oficjalne pożegnanie wszystkich odchodzących 

pracowników. Pani Dyrektor Grażyna Piersa        

z Kadrą Kierowniczą, pracownikami oraz 

przedstawicielami Rady Mieszkańców złożyli 

im gorące podziękowania za wspólnie spędzone 

lata, za oddanie, lojalność, poświęcenie i trud 

włożony w pracę. Koledzy 

i koleżanki byli natomiast wdzięczni za 

uśmiech, pogodę ducha, wsparcie i dobre rady. 

Wybrzmiała masa życzeń. Nie zabrakło również 

uścisków i pocałunków. Na znak uznania 

wręczone zostały drobne upominki i kwiaty. 

Wielu zebranym momentami łamał się głos,       

a oczy przepełniały się łzami wzruszenia. Były 

to ciężkie chwile, którym z jednej strony 

towarzyszył smutek na myśl pożegnania, ale      

z drugiej strony radość, bowiem emerytura to 

nie koniec – to początek nowego rozdziału 

życia, w którym wreszcie znajduje się czas dla 

siebie, na realizację swoich marzeń. 

W miłej atmosferze przy kawałku tortu, 

szklaneczce kawy i wspólnych rozmowach czas 

upłynął bardzo szybko. Nadeszła chwila 

rozstania i każdy musiał powrócić do swoich 

obowiązków, ale jedno jest pewne, nasi dziś 

żegnani współpracownicy na zawsze pozostaną 

w naszej pamięci. Bez chwili zawahania można 

powiedzieć, że będzie nam ich bardzo 

brakować, bowiem spędziliśmy z nimi wiele 

wspólnych chwil. Dzień po dniu zmagaliśmy się 

z problemami, ale i wspólnie cieszyliśmy się      

z sukcesów. Mamy również nadzieje, że i oni     

w chwili zadumy powrócą do momentów 

spędzonych z nami i zatęsknią choć na moment.

 

Z wizytą w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

Mieszkanka Naszego Domu Pani Joanna 

Gniado jako jedna z czterech osób z Ostrołęki 

została zaproszona do osobistego odebrania     

29 listopada 2017 roku z rąk Pani Elżbiety  

Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej,  nowej legitymacji dla osób              

z niepełnosprawnościami.  W tym wyjątkowym 

wydarzeniu Joannie Gniado towarzyszyła 

 
 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6504
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6504
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Grażyna Piersa Dyrektor DPS. Oprócz 

przedstawicieli Naszego Domu, wchodzących     

w skład ostrołęckiej delegacji, był m.in. 

Stanisław Suska Przewodniczący Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności 

wraz         z innymi mieszkańcami Ostrołęki, 

zaproszonymi na uroczystość w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Spotkanie Andrzejkowe
 

 
 

30 listopada 2017 roku w świetlicy Naszego 

Domu odbył się Bal Andrzejkowy, 

mieszkańców i pracowników, przy udziale 

młodzieży z Środowiskowego Ostrołęckiego 

Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. 

Bawiliśmy się świetnie przy akompaniamencie 

tanecznym w wykonaniu niezastąpionego 

„Waldiego” oraz konkursach 

przeprowadzonych wspólnie z harcerzami        

tj. „Taniec na gazecie z balonem” , „Worek” 

oraz „Dmuchanie baloników”. 

Świetna muzyka, rodzinna atmosfera, smaczny 

poczęstunek przygotowany przez Panią Teresę 

Zych – Instruktora Terapii Gastronomicznej, 

sprawiły, że czas zabawy upłynął jak chwila. 

Już nie możemy doczekać się kolejnych takich 

spotkań, a naszym gościom serdecznie 

dziękujemy za wizytę w Naszym Domu              

i zapraszamy jeszcze nie raz.  

 

Spotkanie opłatkowe 
 

 
 

Mieszkańcy i pracownicy naszego domu 

podzielili się opłatkiem. Wszystko to miało 

miejsce podczas wigilijnych spotkań 

opłatkowych zorganizowanych w Zespołach 

Mieszkalnych oraz  świetlicy głównej Domu 

Pomocy Społecznej. 

 
 

W spotkaniu opłatkowym pracowników 

uczestniczył Jerzy Grabowski Przewodniczący 

Rady Miasta Ostrołęki oraz Dyrektor Zakładu 

Karnego w Przytułach Starych ppłk. Tomasz 

Dąbrowski. 

Każde ze spotkań rozpoczęło się od 

wspólnego śpiewania kolęd. Następnie ks. 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6598
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6598
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6660
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kapelan odmówił modlitwę błogosławiąc 

opłatek.        Po niej pani dyrektor złożyła 

wszystkim życzenia, życząc zdrowia, pogody 

ducha                              i błogosławieństwa 

Bożego. 

Spotkanie przebiegło w wyjątkowej 

atmosferze. Mieszkańcy i pracownicy podzielili 

się opłatkiem życząc sobie dużo ciepła                      

i błogosławieństwa Bożego. 

W trakcie spotkań naszych mieszkańców 

odwiedził Mikołaj, który przyniósł im prezenty 

pod choinkę. W oczach wielu mieszkańców 

można było ujrzeć łzy wzruszenia.

  

Podsumowanie roku 2017 
 

 
 

Nasi mieszkańcy pożegnali stary rok. 

Wszystko to miało miejsce podczas spotkania 

sylwestrowego zorganizowanego w świetlicy. 

Podczas spotkania podsumowaliśmy rok 

2017 w naszym domu. Za pomocą prezentacji 

multimedialnej przygotowanej przez 

pracowników terapii zajęciowej 

przedstawiliśmy wszystkie spotkania i projekty 

socjalne organizowane w Domu Pomocy 

Społecznej w minionym roku. 

Jednym z punktów wydarzenia była 

specjalna gala. Podczas niej przyznano nagrody 

dla mieszkańców, którzy przez cały rok 

aktywnie uczestniczyli w pracach na rzecz 

Domu Pomocy Społecznej. 

W roku 2017 nagrody za zasługi specjalne dla 

naszego domu otrzymali: 

– Pan Stanisław Sutkowski (zespół mieszkalny 

„F”) 

– Pan Sławomir Majkowski (zespół mieszkalny 

„C”.

Koncert Noworoczny Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego  

 

 
 

W naszym domu zabrzmiała muzyka 

filmowa. W świetlicy  głównej naszej placówki 

zorganizowano po raz pierwszy  Koncert  

Noworoczny.  Hasłem przewodnim wydarzenia 

było “Taniec i muzyka filmowa”. Mieszkańcy 

DPS-u mogli usłyszeć utwory pochodzące           

z takich ekranizacji jak:  “Skrzypek na dachu”, 

“Śniadanie u Tifaniego”, czy “Noce i dnie”. 

 

 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=6663
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=7108
https://www.dps-ostroleka.pl/?p=7108
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Bardzo chcieliśmy żeby mieszkańcy mieli 

możliwość obcowania z muzyką na żywo – 

mówi Magdalena Konieczek, terapeuta terapii 

muzycznej DPS w Ostrołęce – Chcieliśmy, żeby 

to był taki wyjątkowy dzień. 

Mieszkańcom naszego domu bardzo przypadła 

do gustu nowa inicjatywa jaką jest koncert 

noworoczny – Bardzo mi się podobał. W ogóle 

przez osiemnaście lat w tym domu nie było 

takiego koncertu – mówi Krzysztof Pruszko, 

przewodniczący rady mieszkańców. 

Koncert nie odbyłby się bez muzyków, którzy 

wystąpili przed naszymi mieszkańcami. 

Dziękujemy serdecznie Weronice Skrodzkiej 

(wiolonczela), Łukaszowi Młynarczykowi 

(gitara), Adamowi Kisielowi (fortepian), Julii 

Łyszkowskiej (skrzypce), Mai Pliszce 

(skrzypce), Marii Cichockiej (klarnet), Anecie 

Brzezińskiej (saksofon) oraz Magdalenie 

Konieczek, naszej terapeutce terapii muzycznej.

II Karnawałowy Bal Wielu Serc 

 

 
 

Podróż po Europie” – pod takim hasłem                     

20 stycznia br. w Domu Pomocy Społecznej               

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia przy      ul. Rolnej 27, odbył się 

kolejny Karnawałowy Bal Wielu Serc. Imprezę 

rozpoczął tradycyjny polonez poprowadzony 

przez Dyrektor Domu Pomocy Społecznej –  

Grażynę Piersę wraz      z  Przewodniczącym 

Rady Mieszkańców –Krzysztofem Pruszko, 

którzy w krótkim wystąpieniu życzyli 

wszystkim wspaniałej zabawy  “Nasi 

mieszkańcy podczas balu mają okazje 

dowartościować się, pokazać, zaprezentować, a 

co najważniejsze, przekonać się, że to co robią, 

spotyka się                     z dużym 

zainteresowaniem innych – mówiła Grażyna 

Piersa  –  myślę, że my wszyscy jako 

mieszkańcy                  i pracownicy osiągamy 

wiele      i czujemy, że nasza codzienna praca 

przynosi efekty”. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część 

konkursowa, podczas której mieszkańcy mieli 

za zadanie zaprezentować m. in. kulturę, sztukę                             

i tradycję danego kraju. Mogliśmy „przenieść 

się” na chwilę do Grecji, Rosji, Włoch i Francji. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i włożonej 

pracy Pracowników Terapii, Zespołów 

 
 

Mieszkalnych oraz   Pracowników Socjalnych, 

zaprezentowano bardzo wysoki poziom 

artystyczny.  Aby Karnawałowy Bal Wielu Serc 

był niezapomnianym przeżyciem dla 

mieszkańców, niektórzy pracownicy DPS 

poświęcali swój prywatny czas na próby,            

z własnych szaf przywozili odzież,  która 

posłużyła za kostiumy do występów 

artystycznych oraz przedmioty do dekoracji 

scenicznych.    Począwszy od pomysłu na 

sposób prezentacji, poprzez strój, potrawy oraz 

kulturę danego kraju, na scenie mogło zaistnieć 

wielu mieszkańców, co dało ogromny efekt 

terapeutyczny, który zaskoczył nawet 

pracowników   z najdłuższym stażem.  W 

ramach zaprezentowanych inscenizacji 

wyłoniono zwycięzców w poszczególnych 

konkurencjach tj: 

• Prezentacja kultury danego kraju 

poprzez śpiew, taniec i poezję – Zespół 

Mieszkalny „A” – GRECJA 

• Najbardziej pomysłowa prezentacja 

kraju “Podróż po Europie” – Zespół Mieszkalny 

„F” – FRANCJA 

• Przygotowanie tradycyjnych potraw 

danego kraju, sposób podania i walory 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=7353
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smakowe – Zespół Mieszkalny „C” – 

WŁOCHY 

• Najciekawsza prezentacja stroju danego 

kraju – Zespół Mieszkalny „B” – ROSJA 

Warto dodać, że podczas prezentacji 

scenicznych     z krótkimi recitalami wystąpili:  

z Grecji – ”Demis Roussos“, z Francji  “Edith 

Piaf“,   z Rosji  “Ałła Pugaczowa”, Dodatkową 

atrakcją wieczoru był  wystrzał rakiety w 

kosmos,  czas odpalenia odliczał Dziadek Mróz. 

Rakieta ruszyła w niebo

 

Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej  
 

 
 

27 Stycznia gościliśmy w naszym Domu 

Warszawską Orkiestrę Sentymentalną. Jest to 

grupa młodych ludzi, którzy grają melodie 

Polskiej przedwojennej rewii i kabaretu. 

Piosenki i pieśni z repertuaru Adama Astona 

czy Mieczysława Fogga. Orkiestra 

zadebiutowała w 2015 roku podczas Festiwalu 

Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. 

 

 
 

Dzięki naszemu pracownikowi z bloku „C” Pani 

Małgorzacie Zalewskiej mogliśmy gościć tak 

wspaniałych artystów-muzyków! 

Pani Małgosia, za pośrednictwem poczty 

internetowej zaproponowała występ w naszym 

Domu, na co muzycy się zgodzili, co było 

miłym zaskoczeniem, a my z niecierpliwością 

czekaliśmy na tajemniczy występ. 

Z rozrzewnieniem słuchaliśmy znanych nam 

piosenek takich jak: „Stachu”, „Zimny drań” 

czy „Kiedy będziesz zakochany”. Orkiestra 

zaprezentowała nam utwory sentymentalne         

i taneczne, zachowując przy tym ich naturalny     

i ponadczasowy czar, a jednocześnie w subtelny 

sposób dodając odrobinę współczesnej nuty. 

Rytmy były tak melodyjne, że zainspirowały do 

tańca naszych mieszkańców i pracowników. Na 

zakończenie wszyscy zaśpiewaliśmy refren 

piosenki „Tra Li La la”. 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy muzykom za 

przepiękny występ, oraz Pani Małgosi, dzięki 

której mogliśmy uczestniczyć w muzycznej 

podróży sentymentalnej. 

 

 
 

Warszawska Orkiestra Sentymentalna wystąpiła 

w składzie: 

Gabriela Mościcka – akordeon, śpiew 

Lena Nowak – klarnet, śpiew 

Kazimierz Nitkiewicz – trąbka, tenor, śpiew 

Łukasz Owczynnikow – kontrabas 

Jakub Fedak – wibrafon 

 Mateusz Kowalski – tara, baraban, śpiew 

Marcin Żebrowski – gitara, mandolina.

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=7430
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Obchody XXVI Światowego Dnia Chorego 
 

20 lutego mieszkańcy i pracownicy Domu 

Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia obchodzili 

XXVI Światowy Dzień Chorego. Wydarzenie to 

rozpoczęła Msza święta      w kaplicy naszej 

placówki. Przewodniczył jej biskup łomżyński 

Jego Ekscelencja Janusz Stepnowski. W swojej 

homilii odniósł się do modlitwy odmawianej 

przez ludzi chorych. 

 

 
 

Zapewne w tym domu nie brakuje modlitwy 

wspólnotowej, tak jak nie brakuje też modlitwy 

indywidualnej. Jaką siłę ma modlitwa 

człowieka, który gorącym sercem zanosi swoje 

pragnienia do Boga, a jakże jeszcze większą siłę 

ma ta modlitwa     z ust człowieka cierpiącego – 

mówił w trakcie homilii biskup Janusz 

Stepnowski. 

 

 
 

Oprócz biskupa łomżyńskiego Janusza 

Stepnowskiego tego dnia gościliśmy także: 

Wiceprezydenta Ostrołęki Pana Grzegorza 

Płochę, Przewodniczącego Rady Miasta Pana 

Jerzego Grabowskiego, sekretarza Rady Miasta 

Pana Mariusza Prusaczyka, Przewodniczącego 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Pana 

Janusza Grzegorczyka, Wiceprzewodniczącą 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Panią 

Renatę Murach, pracowników Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Księży 

Proboszczów z ostrołęckich parafii, oraz 

emerytowanych pracowników Naszego Domu. 

Mieszkańcy naszego domu czynnie 

uczestniczyli      w liturgii Mszy świętej. Brali 

udział w procesji            z darami, czytali 

modlitwę wiernych oraz śpiewali pieśni                   

w trakcie nabożeństwa. 

W trakcie Mszy świętej kapłani 

uczestniczący           w obchodach udzielili 

mieszkańcom i pracownikom Sakramentu 

Namaszczenia Chorych. Po zakończeniu 

nabożeństwa biskup łomżyński Janusz 

Stepnowski odwiedził pozostałych 

mieszkańców w Zespołach Mieszkalnych. 

 

 
 

Dla wielu mieszkańców naszego domu ten 

dzień był szczególnym przeżyciem. Mogli 

poczuć podczas niego, że inni o nich pamiętają. 

Powinniśmy ich akceptować, być z nimi, aby 

oni czuli naszą obecność. Staramy się by trwało 

to przez cały rok, tym bardziej, że naszym 

patronem jest     ks. Kardynał Stefan Wyszyński 

– mówiła Grażyna Piersa, dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej. 

Obchody XXVI Światowego Dnia Chorego               

w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce 

zakończył występ uczniów Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia w Ostrołęce, którzy 

przybyli na obchody wraz            z Panią 

wicedyrektor Joanną Niską. 

Światowy Dzień Chorego ustanowiony został 

przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku.

,
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Rekolekcje wielkopostne 
 

Mieszkańcy i pracownicy naszego domu 

przygotowują się do Świąt Wielkanocnych.                    

W kaplicy naszej placówki odbyły się dwudniowe 

rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je ks. Jacek 

Czaplicki z Łomży. Według niego rekolekcje są 

czasem szczególnego słuchania Słowa Bożego oraz 

odnoszenia Go do swojego życia. 

To jest też czas spowiedzi, przemiany takiej 

sakramentalnej i odnowy duchowej aby można było 

z czystym sercem przyjąć to przesłanie, które niesie 

w tym roku Wielkanoc. Ludzie generalnie 

potrzebują takiej odnowy duchowej – mówił           

ks. Jacek Czaplicki z Łomży. 

Pierwszego dnia rekolekcji ks. Jacek Czaplicki 

poruszył temat relacji między ludzkich 

powstających w takich wspólnotach jak: rodzina, 

parafia, czy Dom Pomocy Społecznej oraz grzechu, 

który może je zniszczyć. Wyjaśnił on, także że 

członkowie takich wspólnot mogą sobie nawzajem 

pomagać w tym aby jak najmniej grzeszyć. 

Drugiego dnia rekolekcji kapłan mówił o sensie 

cierpienia. Według niego, Pana Boga możemy 

spotkać w pełni jedynie przez cierpienie.

 

W trakcie rekolekcji każdy mieszkaniec Naszego 

Domu mógł skorzystać z sakramentu pokuty               

i komunii świętej. Domownicy bardzo chętnie 

uczestniczyli w rekolekcjach. Kolejnym punktem 

duchowych przygotowań w DPS-ie do Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego będzie odprawienie 

Drogi Krzyżowej na terenie placówki. Odbędzie się 

ona 23 marca. 

 

 
 

 

Wybory do Rady Mieszkańców  
 

 
 

W dniach od 12 do 21 marca trwały wybory do 

Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego                

w Ostrołęce. Domownicy wybrali z pośród 

siebie 12 osób, które będą ich reprezentować na 

terenie placówki po za nią. Każdy z czterech 

Zespołów Mieszkalnych posiada w radzie po 

trzech swoich przedstawicieli. 

Ostatnim punktem wyborów było spotkanie 

radnych na świetlicy głównej naszej placówki. 

Podczas niego wybrano przewodniczącego 

rady. Został nim Sławomir Majkowski. Zastąpił 

on na tym stanowisku pana Krzysztofa Pruszko, 

który to po ośmiu latach piastowania tej funkcji 

nie zdecydował się na kandydowanie                 

w kolejnych wyborach. 

Cieszę się i zarazem denerwuje. Rada 

mieszkańców mnie wybrała i mam nadzieje, że 

z czasem zdobędę wiedzę aby jak najlepiej 

pełnić swoją funkcję – mówił Sławomir 

Majkowski, nowo wybrany przewodniczący 

Rady Mieszkańców DPS w Ostrołęce. 
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Pan Krzysztof Pruszko ustępujący 

przewodniczący pogratulował wybranym 

radnym, a także podziękował za wieloletnią 

współpracę. Życzył też swoim kolegom               

i koleżankom dobrej i owocnej pracy. 

Od początku istnienia Domu Pomocy 

Społecznej w Ostrołęce funkcje 

przewodniczącego sprawowało jedynie trzy 

osoby. Byli to panowie Stanisław Pupecki, 

Kazimierz Piotrak i Krzysztof Pruszko. Rada 

mieszkańców jest ważnym gremium w naszej 

placówce. To za jej pośrednictwem nasi 

mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły i problemy. 

Po za tym bierze ona czynny udział                    

w organizacji najróżniejszych wydarzeń            

w DPS-ie oraz reprezentuje ją na zewnątrz 

podczas różnych uroczystości. 

 

Krzysztof  Pruszko   zakończył swoją kadencję przewodniczącego  Rady 
Mieszkańców  

 

 
 

Po osiemnastu latach zasiadania w radzie 

mieszkańców pan Krzysztof Pruszko 

zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencje. 

Swoją przygodę z radą rozpoczął w roku 2000 

wtedy dyrektorem Domu Pomocy Społecznej     

w Ostrołęce był jeszcze pan Miłoński. W roku 

2010 pan Krzysztof został wybrany na swoją 

pierwszą kadencje przewodniczącego Rady 

Mieszkańców DPS - u w Ostrołęce. 

 

Jak wspomina pan Krzysztof początki 

zarządzania radą mieszkańców w placówce nie 

były łatwe. Jednak po tych wszystkich latach 

ma się czym pochwalić. 

 

Prawie w całości regulamin z małymi zmianami 

to jest ten, który ja opracowałem z pomocą pani 

dyrektor Brzozowskiej. Pozostał on do dnia 

dzisiejszego – mówi pan Krzysztof  Pruszko. 

 

Jak zaznacza pan Krzysztof czas spędzony        

w radzie minął bardzo szybko. Praca 

przewodniczącego należy do bardzo 

wyczerpujących i nie jest łatwa. Zabiera bardzo 

dużo czasu. Przewodniczący rady bardzo często 

towarzyszy dyrekcji placówki podczas różnego 

rodzaju wydarzeń organizowanych w Domu 

Pomocy Społecznej i po za nim.

Spotkanie wielkanocne

 

 

W dniach 28-29 marca w Domu Pomocy 

Społecznej odbyło się spotkanie wielkanocne. 

Podczas niego mieszkańcy, pracownicy DPS-u 

oraz zaproszeni goście podzielili się jajkiem          

i złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia z 

okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

Swoją obecnością placówkę zaszczycili 

przedstawiciele miasta: wiceprezydent Ostrołęki 

Grzegorz Płocha i Przewodniczący Rady Miasta 

Jerzy Grabowski. W trakcie wydarzenia 

życzenia wszystkim obecnym złożyła między 

innymi dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

Grażyna Piersa. 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=7867
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Życzę państwu odwagi, żebyście się nie lękali 

podejmować trud życiowy i życzę tego abyście 

zawsze pamiętali, że jest z nami Bóg Ojciec – 

mówiła podczas spotkania pani Grażyna Piersa 

dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce 

Mieszkańcy, pracownicy i zaproszeni goście 

zaśpiewali wspólnie pieśni wielkanocne. 

Kapelan naszej placówki ks. Franciszek 

Lesiecki poprowadził modlitwę i poświecił 

jajka, które spożyli uczestnicy wydarzenia.  

Podczas drugiego dnia spotkania, w Wielki 

Czwartek mieszkańcy, pracownicy i zaproszeni 

goście złożyli najserdeczniejsze życzenia 

naszemu kapelanowi ks. Franciszkowi 

Lesickiemu. Wielki Czwartek jest dniem 

ustanowienia sakramentów Eucharystii                

i Kapłaństwa.

  

Obchody Dnia Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej  
 

 
 

Pielęgniarki, to one bardzo często są 

najbliżej chorego. Widząc jego cierpienie, 

próbują          w jakiś sposób pomóc. W naszym 

Domu doceniliśmy pracę, zatrudnionych 

pielęgniarek poprzez między innymi 

organizacje w dniu 10.05.2018 obchodów Dnia 

Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej. 

Myślę, że praca w Domu Pomocy Społecznej       

z osobami przewlekle chorymi, należy do 

jednych z trudniejszych, bardziej 

odpowiedzialnych, wymagających współpracy 

wielu zawodów, z których na pewno wiodącym 

jest pielęgniarka – mówiła Grażyna Piersa, 

dyrektor Domu Pomocy Społecznej                   

w Ostrołęce. 

Obchody Dnia Pielęgniarki, Pielęgniarza             

i Położnej rozpoczęła Mszą świętą odprawiona 

w kaplicy Domu. Po Mszy świętej pracownicy 

Domu Pomocy Społecznej wraz z zaproszonymi 

gośćmi, to jest Januszem Grzegorczykiem – 

przewodniczącym Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce, Renatą 

Murach – wiceprzewodniczącą rady, Agatą 

Jakubowską – sekretarzem rady, Grażyną 

Dudkowską – skarbnikiem rady oraz Jadwigą 

Dudek, kierownikiem Hospicjum Domowego 

CARITAS w Ostrołęce udali się do świetlicy. 

Tam specjalnie dla świętujących i przybyłych 

osób, mieszkańcy wraz z terapeutami 

przedstawili krótki występ muzyczny. W jego 

trakcie można było usłyszeć piosenki takich 

artystów jak Luciano Pavarotti, Romina Power    

i All Bano. 

 

 
 

W naszej placówce zatrudnionych jest              

14 pielęgniarek. Wśród nich mamy również 

przedstawiciela w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 

i Położnych w Ostrołęce. Jest nim Elżbieta 

Rawa, kierownik Zespołu Mieszkalnego A. 

Praca pielęgniarki nie jest łatwa, ludzie są różni 

i do każdego trzeba umieć odpowiednio podejść 

– mówi Marianna Pych, pielęgniarka. 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=7986
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Życzymy pielęgniarkom, pielęgniarzom              

i położnym jak największej satysfakcji z pracy 

zawodowej, dużo zdrowia i życzliwości osób      

z którymi się zetkną. 

 

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja  
 

 
 

Z okazji obchodów Święta Pracy, Dnia Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 maja w naszej 

placówce zorganizowano uroczystą akademię. 

Rozpoczęła się ona od wniesienia przez poczet 

sztandarowy flagi naszego kraju. Następnie 

wszyscy zgromadzenie w świetlicy głównej 

Domu Pomocy Społecznej odśpiewali hymn. 

 

W czasie trwania akademii nasi domownicy 

omówili każde ze świąt. Przygotowali oni na to 

uroczystość krótkie wystąpienie słowno-

muzyczne. Podczas niego recytowali między 

inni wiersze o tematyce patriotycznej takie jak 

“Flaga” Czesława Janczarskiego: 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość 

biel – serce czyste… 

Piękne są nasze 

Barwy ojczyste. 

Wszyscy zebrani w świetlicy zaśpiewali także 

pieśni związane z naszą Ojczyzną takie jak: 

“My pierwsza brygada”, “O mój rozmarynie”     

i “Przybyli ułani”. Mieszkańcy naszej placówki 

uważają, że święta takie jak Święto Pracy, 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

powinny być obchodzone i wspominane. Cieszą 

się także, że mogli upamiętnić je sami w Domu 

Pomocy Społecznej. 

 

 
 

Takie uroczystości patriotyczne jak najbardziej 

są potrzebne. Mieszkańcy byli bardzo 

zadowoleni, że miała miejsce taka uroczystość. 

Bardzo się cieszymy, że możemy brać udział      

w takich obchodach – mówiła pani Jadwiga, 

mieszkanka Domu Pomocy Społecznej              

w Ostrołęce. 

 

 
 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie na obchody Dnia Patrona Domu 

Pomocy Społecznej w Ostrołęce. Informuję, że od 2019 roku wprowadzamy 

stałą datę Dnia Patrona. Będzie to druga sobota czerwca każdego roku. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dps-ostroleka.pl/?p=7928
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Przybyli do naszego Domu 
 

od 22.03.2018r. do 11.06.2018r. 
 

       1. Pan Marcin Żeromski  
 Zespół Mieszkalny „B” 

2. Pan Marian Załęski 
 Zespół Mieszkalny „C” 

 
Serdecznie Witamy  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumna Religijna 
 

Zmarli w okresie 
 

od 22.03.2018r. do 11.06.2018r. 
 

1. Pan Stefan Mierzejewski 

    Zespół Mieszkalny „A”  

2. Pani Antoni Szankowski 

    Zespół Mieszkalny „C”  

1. Pan Ksawery Dziewit 

    Zespół Mieszkalny „A”  

2. Pan Henryk Orzoł 
    Zespół Mieszkalny „A”  

 

 

 

 

 

Pokój ich duszom … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
Wnioski, pomysły dotyczące pisma  

„NASZA GAZETKA“  
prosimy zgłaszać: 

-osobiście w redakcji do Instruktora terapii  
 Andrzeja Borawskiego 

-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

