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KRAKÓW 

 

Ach, co to był za koncert! 

 

22 stycznia 2023 r. przestrzenie Bonifraterskiego Kościoła 

pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie wypełniły 

zachwycające dźwięki Chóru Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach pod dyrekcją Marty 

Zielińskiej. Wśród zaprezentowanych utworów, znalazły 

się przepięknie zinterpretowane polskie kolędy i pieśni  

o tematyce świątecznej.  

Wydarzenie zakończyło się burzą braw i trzema bisami. 

Przybyli goście pełni wzruszeń i cudownych muzycznych 

przeżyć podziękowali owacjami na stojąco. 

Koncert był połączony ze świętowaniem imienin  

br. Franciszka Salezego Chmiela Prowincjała Prowincji 

Polskiej Zakonu Bonifratrów, któremu raz jeszcze 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia! 

 

Niech dobry Bóg obdarza Cię, Ojcze Prowincjale, błogosławieństwem, zdrowiem i siłami potrzebnymi 

do codziennej pracy w służbie drugiemu człowiekowi. Niech zaufanie Panu napełni Twoje życie 

spokojem i szczęściem, a marzenia niech spełniają się jedno po drugim. /A. Szlama/ 

 

Do życzeń z Krakowa dołączają pozostali pracownicy BCM. Część z nich miała okazję osobiście spotkać 

się z solenizantem 24 lutego 2023r. w Warszawie i wspólnie uczestniczyć we Mszy Świętej  

oraz uroczystym obiedzie.  

 

 

DGR WARSZAWA 

 

Karnawałowy bal przebierańców! 

 

Jak Państwo zapewne wiecie, w czasie od Trzech Króli do Środy Popielcowej, odbywają się maskarady, 

pochody i zabawy nazywane karnawałem. W naszym Domu Seniora, 23 stycznia 2023r., został 

zorganizowany bal na tę okoliczność w świetlicy terapeutycznej. O godzinie 10.00 pani Agnieszka Furdal 

- dyrektor DGR-u, przywitała wszystkich przybyłych: seniorów, zarząd, administrację oraz 

pracowników. Osobą prowadzącą to wydarzenie, jako muzyk i wodzirej zarazem, był pan Edward 

Piekut. Ubrał się w niebieski t-shirt z napisem z przodu: ,,Życie zaczyna się na emeryturze”! Tak więc, 

Panie i Panowie, bal karnawałowy czas zacząć! 



 

W myśl tak mądrej maksymy, rozwijającej integralnie 

człowieka aż po wieczność, pojawiły się na parkiecie 

rożne postacie: kobiety z lat 50-tych i 60-tych -  

w sukienkach, np. w białe grochy na czerwonym tle  

w stylu pin-up, w kolorowych fryzurach, kapeluszach  

i szalach z piór, panowie w melonikach, czarodziej, 

czarownica, ksiądz-diabełek, Harry Potter, itp.  

Pan Edward grał i śpiewał skoczne melodie, a cała sala 

- na tle barwnych baloników - Świetnie się bawiła. 

Tańce w parach i w kółeczku, wygibasy z seniorami 

siedzącymi w wózkach, korowody, walce oraz  

w międzyczasie robione zdjęcia w akcji – przyczyniły 

się do tego, że czas szybko mijał. 

Nasi Seniorzy, byli pogodni i uśmiechnięci pomimo 

wieku i zmęczonych życiem nóg, nie mogli oprzeć się 

rytmicznej muzyce, by chociaż na chwilę zatańczyć.  

A ci, którzy zostali już na dłużej przykuci do wózków 

inwalidzkich, kołysali się w takt melodyjnych piosenek. Dlatego tak spędzany czas łagodzi obyczaje, 

śmiech i radość sprzyja zachowaniu zdrowego dystansu do siebie, wzajemna pomoc buduje więzi,  

a życie – zdaje się na kilka chwil wolne od trosk, zachowując czysty umysł - staje się odrobinę lżejsze. 

/ks. Robert/ 

 

 
PIASKI 

 

Nowy samochód! 
 

Do Kompleksowych Ośrodków Rehabilitacji trafił nowy 

samochód Renault Trafic, który wykorzystywany będzie w 

celach osobowo – towarowych. Jest przystosowany do 

przewozu osób z niepełnosprawnościami, co znacznie 

ułatwi transport chorego w razie zaistnienia takiej 

potrzeby. Auto tego typu przyczyni się do usprawnienia 

działania jednostek w obu lokalizacjach. /K. Marciniak/ 

 
 
 
 
Przedłużenie umowy z NFZ! 
 
Niezmiernie miło nam poinformować, że pozytywnie zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe 

prowadzone w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, co 

zaowocowało podpisaniem umowy na realizację świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej 

oraz Oddziale Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci na kolejne 10 lat !!!  Tak długi okres obowiązywania 

umowy daje nam gwarancję stabilności finansowej w dłuższej perspektywie, a co najważniejsze pacjent 



 

wciąż będzie właściwie, profesjonalnie i nieodpłatnie otoczony opieką specjalistów z zakresu 

rehabilitacji. /K. Marciniak/ 

       Koniec remontu! 
 
W styczniu zakończono adaptację i remont pomieszczenia 

na II piętrze Szpitala Rehabilitacyjnego w Piaskach. 

Adaptacja polegała na przystosowaniu pomieszczenia 

wykorzystywanego wcześniej w celach gospodarczo-

technicznych na łazienkę w standardzie pozwalającym na 

korzystanie z niej przez osoby niesamodzielne, będące 

naszymi pacjentami. 

Wykonano kapitalny remont pomieszczenia, w tym 

wyznaczono nowy rozkład ścian oraz zainstalowano 

urządzenia sanitarne przystosowane do osób  

z niepełnosprawnościami. Poczyniona inwestycja 

bezpośrednio przekłada się na wzrost poziomu komfortu  

i zadowolenia z pobytu pacjentów w naszej placówce.  

Na realizację projektu przeznaczono 100.000 zł.  

/K. Marciniak/ 

 
 

HOSPICJUM DOMOWE 

 

Spotkanie personelu hospicjum domowego! 

 

W mroźny, zimowy wieczór 17.01.2023 r. przy smacznej 

kolacji odbyło się spotkanie personelu śląskiego 

hospicjum domowego prowadzonego przez BCM.  

Na spotkanie został zaproszony cały personel medyczny,  

a także osoby współpracujące i zaprzyjaźnione  

z placówką. Zaszczycili obecnością m.in. przedstawiciele 

poradni żywienia, dostarczającej żywienie specjalistyczne 

pacjentom hospicyjnym, szpitala w Bystrej, z którym 

hospicjum domowe współpracuje obejmując opieką 

pacjentów pulmunologicznych, DPS-u w Cieszynie,  

w którym mieści się magazyn hospicyjny oraz Hospicjum 

św. Łukasza Ewangelisty wspierające naszą działalność  

w zakresie nieodpłatnego wypożyczania sprzętu 

medycznego i opieki socjalnej. Minęły trzy lata odkąd 

bonifraterskie hospicjum domowe jest obecne na Śląsku. Był to czas intensywnej pracy, budowania 

zespołu, nawiązywania relacji. Ciężki czas pandemii nie pomagał, ale udało się. Coraz więcej pacjentów 

zgłasza się do opieki i z zadowoleniem korzysta z naszych usług. Spotkanie to było okazją do wymiany 

doświadczeń w opiece nad pacjentem u kresu życia, podziękowania sobie wzajemnie za wspólną pracę 

i zaangażowanie. Nie zabrakło miłych doznań kulinarnych oraz towarzyskich. /M. Naleśniak-Kubicka/ 

 



 

BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE 

 

Ochrona danych osobowych w BCM! 

 

Posiadanie praktycznej wiedzy przez każdego pracownika jest najskuteczniejszym sposobem na 

uniknięcie naruszeń ochrony danych osobowych. Wiedzę taką, pracownicy BCM mogą nabyć dzięki 

szkoleniom, które można odbyć także w formie e-learningowej. Krótkie szkolenie trwające około  

45 minut zawiera niezbędne informacje, dobre praktyki i modele postępowania, które pracownik 

powinien poznać. Szkolenie odpowiada m.in. na pytania związane z długością haseł, bezpieczną 

wysyłką plików czy dostępem do służbowych urządzeń. Dzięki temu szkoleniu pracownicy w przyjazny 

sposób otrzymają dawkę praktycznej wiedzy związanej z ochroną danych osobowych. /M. Paluch/ 
 

     Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych w BCM prosimy o kontakt  

z Panem Mateuszem Paluchem Inspektorem Ochrony Danych: iodbcm@bonifratrzy.pl 

 

 

Współpraca się opłaca! 

 

Oszczędności zamiast wzrostu kosztów, wynegocjowanie niezmienności cen na leki i produkty 

medyczne do końca 2023r. oraz zakupy sprzętu do Szpitali w Łodzi i Krakowie – tak w skrócie wygląda 

efekt półrocznej współpracy Działu Zakupów BCM z personelem medycznym i farmaceutami 

pracującymi w Spółce. 
 

W ostatnich miesiącach 2022r. Dział Zakupów BCM, w którym Dyrektorem jest Pani Gabriela Kaflik we 

współpracy z Panią Barbarą Kuś Kierownikiem Apteki Szpitalnej w Krakowie doprowadził do 

scentralizowania 14 umów z dostawcami leków i produktów medycznych. Są to Aeskulap, Fresenius, 

Zarys, Mercator, Lohmann & Rauscher, Incomed, TZMO, Aspen, Delfarma, Farmacol, Neuca, Salus, 

Servier i Urtica. Dzięki zawarciu tych umów wszystkie jednostki BCM będą mogły kupować 

zakontraktowany asortyment na jednakowych warunkach. Pani Kierownik Barbara Kuś zebrała 

zapotrzebowanie z poszczególnych jednostek BCM i następnie pozyskała oferty cenowe. Dział 

Zakupów natomiast negocjował pozacenowe warunki umów i finalizował ich zawarcie. Listę 

podmiotów, od których będziemy w 2023r. kupować leki uzupełniają Sanofi i Sandoz, z którymi umowy 

zawarte zostały latem 2022r. 

Przy ustaleniu jednolitego standardu produktów zwłaszcza materiałów jednorazowych i ochrony 

osobistej brane były oczekiwania przedstawicieli zespołów, które będą korzystać z tego asortymentu.  
 

Warto podkreślić, że: 

• porównanie cen wynegocjowanych z ww. dostawcami, po których dany produkt będziemy kupować 
w 2023 z cenami z ostatnich transakcji kupna tego produktu w 2022r. pokazuje, że zamiast 
oczekiwanego przy obecnej inflacji wzrostu kosztów zrealizujemy w tym zakresie istotne 
oszczędności, 

• w umowach zapewniliśmy sobie rabaty zwrotne od obrotów (od 1% do 5%),  
• w przypadku 5 kontrahentów zapewniliśmy możliwość korzystania z wynegocjowanych warunków 

umów także przez jednostki spoza BCM (np. DPSy). 
 

Dział Zakupów uczestniczył także w procesie zakupu rezonansu magnetycznego dla Szpitala w Łodzi 

oraz sprzętu i usług medycznych dla Szpitala w Krakowie. /G. Kaflik/ 

mailto:iodbcm@bonifratrzy.pl


 

FUNDACJA BONIFRATERSKA 

 

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego! 

 

W Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie mieliśmy 

okazję wysłuchać świetnego koncertu w wykonaniu 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 

Polskiego. Koncert zorganizowała Fundacja 

Bonifraterska wraz z Nowohuckim Centrum Kultury  

w Krakowie. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, 

orkiestrze, dyrygentom, solistom, a w sposób szczególny, 

podziękowania dla Pana Pawła Dychty – Dyrektora 

Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa  

w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pana Zbigniewa 

Grzyba – Dyrektora Nowohuckiego Centrum Kultury  

w Krakowie i Pani Marty Grochot z Nowohuckiego 

Centrum Kultury w Krakowie. Emocje i radość po 

koncercie jeszcze na długo zostaną w naszej pamięci. 

Dziękujemy za tą niezwykłą promocję polskiej kultury  

i dziedzictwa narodowego. Dziękujemy także za 

wszystkie datki, które w trakcie koncertu były 

ofiarowane przez publiczność – łącznie zebrano 3 700 zł, które zostaną przekazane na wsparcie 

działalności Fundacji Bonifraterskiej. /B. Dziwulski/ 

 

Koniecznie zobaczcie relację z tego wydarzenia! 

     Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bonifratrzy.pl/koncert-orkiestry-reprezentacyjnego-zespolu-artystycznego-wojska-polskiego/


 

Przed nami czas rozliczeń podatkowych.  

W tym okresie Fundacja Bonifraterska zbiera darowizny  

w postaci przekazania 1,5% podatku dochodowego  

na organizację pożytku publicznego. Jest to niewątpliwie 

okazja, aby każdy mógł bezinteresownie wesprzeć  

to bonifraterskie dzieło. To nic nie kosztuje, a może przynieść 

ogromne korzyści. 

Numer KRS: 0000134759 

Na co przekażemy Twoją darowiznę ? 

Z przychodów otrzymanych z darowizn Fundacja może pomóc 

innym dziełom apostolskim prowadzonym przez Zakon 

Bonifratrów np. szpitalom, hospicjum stacjonarnemu  

we Wrocławiu, jadłodajniom w Warszawie i Łodzi, a także 

Domom Pomocy Społecznej gdzie potrzeb jest bardzo dużo. 

Zakup sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, kocy, 

prześcieradeł i innych środków trwałych niezbędnych do 

niesienia pomocy to cele, które jako Fundacja chcemy 

zrealizować. 

Dzielenie się dobrem przynosi korzyść! Zachęcamy do 

wspólnego niesienia pomocy na rzecz bonifraterskich dzieł. 

Każdy może stać się członkiem rodziny szpitalnej św. Jana 

Bożego. Żeby to poczuć, wspólnie możemy okazać solidarność 

i wesprzeć Fundację Bonifraterską poprzez przekazanie 

naszego 1,5% podatku. 

 

 

 

 

 

POZDRAWIAMY I DO KOLEJNEGO WYDANIA W POŁOWIE LUTEGO! 

 

 

Redagują Małgorzata Zawalska, Agata Wołk 

m.zawalska@bonifratrzy.katowice.pl 


