
 

 
 
 
 
 
 
 
BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE 

 

Rozstrzygnięcie konkursu świątecznego! 

 

9 stycznia nastąpiło rozstrzygnięcie pierwszego konkursu 

świątecznego dla dzieci pracowników i współpracowników 

Bonifraterskiego Centrum Medycznego. W sumie otrzymaliśmy 

59 przepięknych choinek. Wybór tych najpiękniejszych był 

bardzo trudny dlatego też komisje konkursowe powołane  

w Oddziałach miały niemały problem, by wyłonić zwycięzcę.  

 

 

 

 

Ostatecznie przyznano I miejsce dla: 

Marysi Kiełbasa – Oddział w Katowicach, 

Jakuba Piekarczyka – Oddział w Krakowie, 

Nikoli Dutkiewicz – Oddział w Łodzi, 

Izabeli i Pauli Fabich – Oddział we Wrocławiu. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom bowiem każda praca 

charakteryzowała się oryginalnością i niezwykłą dbałością. /M. Zawalska/ 

 

 

 

 

 

 

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W ŁODZI 

 

Nowy sprzęt w Łodzi! 

 

Pracownia endoskopowa w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi została wyposażona w nowy zestaw 

endoskopowy PENTAX, w skład którego wchodzą między innymi wideokolonoskop i wideogastroskop, 

który daje lekarzom obraz w jakości HD. Sprzęt jest wyposażony w nowoczesny procesor wideo, służący 

do wyświetlania i sterowania obrazem, uzyskiwanym z endoskopów podczas badania. Nowoczesna 

„wieża endoskopowa” pozwala na dokładniejszą diagnostykę schorzeń przełyku, chorób układu 



 

pokarmowego, żołądka i dwunastnicy. Szpital w Łodzi 

nieustannie inwestuje w sprzęt diagnostyczny, pozwalający 

na wykonywanie coraz dokładniejszych i bardziej 

skomplikowanych badań, zapewniając przy tym jak 

największy komfort badanym pacjentom. Rozwój 

diagnostyki wiąże się ściśle z rozbudową szpitala  

i powstającym Regionalnym Centrum Diagnostyki  

i Leczenia Chorób Onkologicznych. /A.Miklas/ 

 

 

 

 

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W KRAKOWIE 

 

Kolęda i konkurs świąteczny! 

 

„Za kolędę dziękujemy 

Zdrowia, szczęścia, Wam życzymy 

Abyście nam długo żyli 

Potem się wiecznie cieszyli 

Z Świętymi w niebie.” 

 

W dniu 05.01.2023 r. Bracia Bonifratrzy  

z krakowskiego Konwentu wraz z Ojcem Przeorem br. 

Eugeniuszem Kretem odwiedzili wszystkie komórki 

organizacyjne Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana 

Grandego w Krakowie z tradycyjną Kolędą. Oprócz 

kolęd i wspólnej modlitwy były życzenia szybkiego 

powrotu do zdrowia dla pacjentów, a dla personelu 

podziękowania za ich codzienną pracę.  

 

 

5.01.2023 r. został również rozstrzygnięty Konkurs Świąteczny dla dzieci 

na wykonanie choinki w formie przestrzennej, w którym wzięły udział 

dzieci pracowników naszego Szpitala. Zgłoszono 4 prace. 

 

I miejsce otrzymała praca: Jakuba Piekarczyka; 

nagrody za udział otrzymali: Adam Klisiewicz, Natalia Klisiewicz oraz 

Mateusz Baran. 

Nagrody w imieniu dzieci odebrali rodzice. 

/A.Szlama/ 

 

 

 

  



 

DOM GERIATRYCZNO-REHABILITACYJNY W WARSZAWIE 

 

Piękny czas spotkań  

 

Nowy Rok rozpoczęliśmy od wspólnych życzeń  

z Pensjonariuszami przy lampce szampana. 

 

 

 

 

 

W dniu 06.01.2023 r.,  

w uroczystość Objawienia Pańskiego Kapelan (ksiądz Robert) wraz  

z Prowincjałem (Ojcem Franciszkiem Salezym), Przeorem (bratem 

Pawłem Kulka) i Braćmi odwiedzili każdego Mieszkańca 

 z Kolędą i Błogosławieństwem. W pokojach Pensjonariuszy był czas 

na wspólną modlitwę i rozmowę. 

 

 

HOSPICJUM BONIFRATRÓW WE WROCŁAWIU 

Wolontariusze dzielą się swoimi doświadczeniami! 

Serdecznie zapraszamy na Facebooka „Wrocławskie 

Hospicjum Bonifratrów”. Od początku roku publikowane są 

tam historie wolontariuszy- osób, które na co dzień są z 

naszymi pacjentami, dzieląc się swoim ciepłem, empatią i 

przede wszystkim czasem. W tekstach napisanych przez 

wolontariuszy możemy przeczytać m.in. czego się uczą od 

naszych pacjentów, dlaczego zdecydowali się na wolontariat, 

co im to daje, a także jak to jest być wolontariuszem w naszym 

hospicjum. Poniżej krótka zajawka od wolontariuszki Eli:  

"Zgłaszając się do wolontariatu, sądziłam, że mogę trochę 

pomóc ludziom, którzy są u kresu życia. Okazało się, że 

otrzymuję nieporównanie więcej niż daję. To miejsce, które 

uczy innego spojrzenia na życie, daje wiele radości, pokoju w sercu. Chociaż czasem bywają trudne 

momenty, to radość w oczach chorego na widok wolontariusza niweluje zmęczenie i daje ogrom 

energii." /A.Wołk/ 

 

POZDRAWIAMY I DO KOLEJNEGO WYDANIA NA POCZĄTKU LUTEGO! 

Redagują Małgorzata Zawalska, Agata Wołk 

m.zawalska@bonifratrzy.katowice.pl 


