
 

 
 
 
 
 
 
DGR WARSZAWA 

 

Kolędowanie Artystów Filharmonii Narodowej! 

 

W drugiej połowie grudnia w naszej Kaplicy odbył się 

koncert w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej, 

zorganizowany przy udziale Urzędu Dzielnicy 

Śródmieście. Wykonawcy Liza Wesołowska – sopran, 

Krzysztof Ciupiński – Świątek   tenor śpiewali przy 

akompaniamencie Adama Sychowskiego – fortepian  

i słowach o muzyce Bogusławy Szostak- Klubińskiej. 

Spotkanie przedświąteczne z Kolędami wszystkim 

Pensjonariuszom i zaproszonym Gościom bardzo 

podobało się.  

Większość naszych Pensjonariuszy za czasów zdrowia  

i lepszej kondycji fizycznej uczestniczyła w koncertach 

organizowanych w Filharmonii Narodowej. Dla nas 

wszystkich spotkanie przywołało wspomnienia, 

poruszyło serca i tęsknotę za pięknym światem wzruszeń 

i uniesień. Do spotkania dołączyli Wolontariusze, którzy 

rozśpiewali naszych Domowników. /A. Kościesza/ 

 

 

BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE 

 

Konkurs świąteczny! 

 

20 grudnia minął termin składania prac w ramach świątecznego konkursu dla dzieci pracowników  

i współpracowników Spółki. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom  

za zaangażowanie i przygotowanie pięknych choinek! Teraz przed naszymi zespołami jury nie lada 

wyzwanie - wyłonienie tej wyjątkowej choinki z każdego Oddziału Bonifraterskiego Centrum 

Medycznego! Wyniki poznamy już 9 stycznia, a do tej pory trzymamy za Was wszystkich mocno kciuki! 

/M. Zawalska/ 

 

 

 

 

 

 



 

Spotkania opłatkowe! 

 

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia 

to czas pełen radości, wzajemnych odwiedzin, 

dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. 

Dlatego tradycyjnie, jak co roku, w placówkach 

odbyły się spotkania opłatkowe, w których 

uczestniczyli współpracownicy Bonifraterskiego 

Centrum Medycznego, Bracia Bonifratrzy, 

wolontariusze, przyjaciele oraz pacjenci. 

Niezmiernie miło było nam gościć Czcigodnego 

Ojca Prowincjała Franciszka Salezy Chmiel OH 

oraz przedstawicieli naszego Zarządu, którzy  

w ciepłych słowach dziękowali za miniony rok. 

Dziękujemy za pełną ciepła atmosferę i życzenia, 

które mamy nadzieję, że się spełnią!  

/M. Zawalska/ 

 

 

 

 

KRAKÓW 

 

Przed nami Wyjątkowe wydarzenie – Koncert kolęd 

 

Niezwykle miło nam poinformować, iż Pani doktor Katarzyna Zielińska, 

lekarz rezydent Oddziału Chorób Wewnętrznych poza pracą w naszym 

szpitalu jest współzałożycielem Chóru Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach. Zespół ten, będący wizytówką macierzystej 

uczelni, odnoszący sukcesy w konkursach chóralnych zarówno 

ogólnopolskich jak i międzynarodowych, przyjedzie do Krakowa 

zaśpiewać koncert dla Pracowników, Pacjentów oraz Przyjaciół naszego 

Szpitala. 

W programie koncertu znajdą się najpiękniejsze polskie kolędy oraz 

zagraniczne pieśni o tematyce zimowej i świątecznej.  

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 22 stycznia 2023 r. o godz. 17.00  

w Kościele Zakonu Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej,  

ul. Krakowska 48. Zapraszamy. Wstęp wolny. /A. Szlama/ 

 

 

 

 



 

W Nowym Roku życzymy wszystkim pracownikom i sympatykom 
Bonifraterskiego Centrum Medycznego sukcesów, które przyniosą zadowolenie  

i satysfakcje z podjętych działań i wyzwań oraz wszelkiej pomyślności. 
 

Zarząd Bonifraterskiego Centrum Medycznego 

 

 

 

 

 

 

POZDRAWIAMY I DO KOLEJNEGO WYDANIA W POŁOWIE STYCZNIA! 

 

 

Redagują Małgorzata Zawalska, Agata Wołk 

m.zawalska@bonifratrzy.katowice.pl 


