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TRADYCJE  

BOŻONARODZENIOWE 

JAK SPEŁNIĆ POSTANOWIENIA 

NOWOROCZNE? 

WSPOMNIENIA ŚWIĄTECZNE 

NASZYCH MIESZKAŃCÓW 
 

 

 

 

KIM NAPRAWDĘ JEST  

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
WYWIAD Z NASZYMI GOŚĆMI 

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO 

PRZECZYTAĆ 
 

 

 

 
 

KĄCIK POETYCKI KĄCIK ŁASUCHA GRY INTELEKTUALNE 
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Nawiązując do słów noblistki Wisławy Szymborskiej, mogę za 

nią powtórzyć, że ,,czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 

ludzkość wymyśliła", dlatego sam fakt tworzenia gazetki, którą czytają 

mieszkańcy, pracownicy a może też osoby z zewnątrz jest czymś wyjąt-

kowym. Jeśli jeszcze spełnia ona ich oczekiwania, to jest to niezaprze-

czalny sukces. Jako dyrektor placówki chciałabym, aby w Naszej gazecie 

znalazło się miejsce dla uzdolnionych mieszkańców i twórców. Wierzę, 

że w naszym domu są mieszkańcy, którzy tworzą teksty literackie, być 

może są to wiersze, opowiadania, a nawet baśnie. To czasopismo może 

być szansą dla tych, którzy posiadają talent, ale skrywają go przed świa-

tem. Gazetka ta powinna być taka, w której żyje mieszkaniec swoimi problemami, uczuciami, przeżyciami, 

dlatego jedną z rubryk warto poświęcić problemom Naszych Mieszkańców. Wierzę, że rady pani psycho-

log, lekarza, pielęgniarek, terapeuty, dietetyka będą tu niezastąpione. I jeszcze jedno-chciałabym, aby cza-

sopismo (w wersji papierowej!) docierało do jak najszerszej grupy Naszych mieszkańców, bo trzeba wziąć 

je do ręki, aby poczuć szelest kartek i zapach druku.  

Redaktorom gazety życzę sukcesu, wielu czytelników, dużych nakładów, które będą się rozchodziły 

jak ciepłe bułeczki.  

 

 

Serdecznie pozdrawiam,  
Monika Szlachta - dyrektor DPS w Babicy  
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Powoli nadchodzi ten wyczekiwany świąteczny czas. Coraz częściej 

rozmyślamy nad prezentami dla naszych bliskich, potrawami na wigilijnym 

stole oraz miłym spędzaniem czasu wśród najbliższych. Wszystkie dzieci, a 

nawet dorośli, wyczekują pierwszego płatka śniegu symbolizującego nadej-

ście zimy. Kiedy skończycie robić świąteczne ozdoby i kartki z życzeniami w 

chwili wolnej zachęcam do lektury świątecznego numeru naszej gazetki.  

To pierwszy numer naszej gazetki GŁOS DPS-u, mamy nadzieję, że 

spodoba Wam się jeszcze bardziej. Nasze mini czasopismo wzbogaciło się o 

nowych redaktorów, którzy mają dużo wspaniałych pomysłów na artykuły, 

które na pewno znajdą swoich czytelników. W gazetce znajdziecie między 

innymi takie artykuły jak: tradycje bożonarodzeniowe, wywiad z naszymi 

Gośćmi z Kastylii i Leon, kim naprawdę jest święty Mikołaj, jakie książki warto przeczytać i jaki film warto 

obejrzeć oraz wiele innych interesujących artykułów.  

Zapraszamy do lektury!       

 

 

Do zobaczenia w Nowym Roku 2022! 
Redaktor naczelny – Piotr Chmiel 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia:  

zdrowych, pogodnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku  

Dyrekcji, Mieszkańcom i Pracownikom  

Domu Pomocy Społecznej w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli  

składa Redakcja Głos DPSu 
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Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski 
 
Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia 
Drzewa ptakom, ptaki drzewom 
Tchnienie wiatru płatkom śniegu 
 
 

Czerwone Gitary – Jest taki dzień 
 

 

Jest taki wieczór w ciągu roku, gdy wszyscy z niecierpliwością wypatrują pierwszej gwiazdki. 

Kiedy się pojawi, to znaczy, że można usiąść do wigilijnego stołu, przy którym rozpoczynają się 

najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia. Z Bożym Narodzeniem wiąże się wiele tradycji i zwy-

czajów. Niektóre z nich są znane w całej Polsce. 

 

Adwent – czas oczekiwania na przyjście Zbawi-

ciela. W każdą niedzielę Adwentu w kościołach za-

palane są kolejne świece. 

 

 

Roraty – pierwsza msza przed lub o wschodzie 

słońca w okresie adwentu. Jest to msza ku czci 

Najświętszej Maryi Panny. 

Boże Narodzenie – w tradycji chrześcijańskiej to 

święto upamiętniające narodziny Jezusa Chry-

stusa. Jest to liturgiczne święto stałe, przypada-

jące na 25 grudnia (wg kalendarza gregoriań-

skiego). Boże Narodzenie poprzedzone jest okre-

sem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie 

czterech niedziel), zwanego adwentem. 
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W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzają-

cego rocznicę narodzin Jezusa - Wigilii (wieczór 24 grudnia). W dniu tym tradycją w Polsce jest post jako-

ściowy (bezmięsny, w pewnych regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest uro-

czysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na 

pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. Polska literatura kulinarna podaje, że liczba gości 

w czasie wieczerzy wigilijnej powinna być parzysta (plus jeden talerz dla niespodziewanych przybyszów). 

Natomiast nie ma zgodności co do liczby potraw: według niektórych źródeł powinna ona wynosić 12. O 

północy w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta msza zwana Pasterką. Następny dzień 

(25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem, a 26 grudnia to w Polsce drugi dzień świąt obchodzony 

na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską. 

 

W czasie świąt śpiewamy liczne kolędy i pasto-

rałki o narodzinach Jezusa Chrystusa. 

 

 

Choinka, którą ubieramy w Wigilię, a która po-

winna stać aż do święta Trzech Króli, do Polski 

przywędrowała z Niemiec w drugiej połowie 

XVII wieku i zadomowiła się najpierw u ewange-

lickich mieszczan pochodzenia niemieckiego, ale 

już w początkach następnego wieku towarzy-

szyła wieczerzy 

Święty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z 

brodą ubranego w czerwony strój, który wedle róż-

nych legend i bajek w okresie świąt Bożego Naro-

dzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągnię-

tymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych 

wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub 

biegun północny. 

 

 

Zwierzęta – ponoć w każdą noc wigilijną zwie-

rzęta rozmawiają ludzkim głosem… 
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Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 

1 stycznia każdego roku (w kalendarzu gregoriań-

skim). W powszechnie przyjętym zwyczaju obcho-

dzenie święta należy rozpocząć od otworzenia bu-

telki szampana o północy z dnia 31 grudnia na 1 

stycznia następnego roku. Dzień poprzedzający 

Nowy Rok nosi w polskiej tradycji miano Sylwestra. 

 

 

Dzień Trzech Króli jest wielkim świętem Obja-

wienia Boga światu, po grecku zwanym Epifa-

neją, ustanowionym i obchodzonym już w III 

wieku na pamiątkę hołdu, jaki Trzej Królowie - 

Trzej Mędrcy ze Wschodu, z Indii, Persji i Arabii: 

Kacper, Melchior i Baltazar - złożyli Dzieciątku 

Jezus. Pierwsi chrześcijanie w tym właśnie dniu 

świętowali Boże Narodzenie i tradycję tę zacho-

wują dotychczas chrześcijanie obrządku 

wschodniego, wyznawcy Prawosławia i grekoka-

tolicy. 

Najczęściej makieta przedstawiająca wnętrze stajni 

betlejemskiej w noc, podczas której narodził się Je-

zus Chrystus. Szopka bywa wykonywana jako mi-

niatura, a także jako konstrukcja rzeczywistej wiel-

kości. Może mieć ona formę jaskini lub groty, ale 

najczęściej przedstawiona jest w formie stajenki. W 

każdej szopce znajduje się mały Jezus, Maryja oraz 

Józef. Najczęściej elementem szopki są także po-

staci Trzech Króli, pasterzy, a także bydło i owce, 

Gwiazda Betlejemska, anioły.  

 

Pasterka, msza pasterska – uroczysta Msza 

święta odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia, 

pierwsza w Boże Narodzenie. Pasterka upamięt-

nia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzają-

cych do Betlejem.  Praktyka pasterki przyjęła się 

w Rzymie w VI wieku. Pasterka ma symbolizo-

wać nie tylko narodzenie Jezusa Chrystusa, lecz 

też przybycie do stajenki pasterzy stąd nazwa 

Pasterka. Ubogim chłopom pasającym na polu 

owce Anioł z nieba obwieścił przyjście na świat 

zbawiciela. Bez wahania, wedle wskazówek 

anioła, udali się oni do miasta dawidowego Be-

tlejem, gdzie znaleźli "Dziecię owinięte w pie-

luszki położone w żłobie." Po raz pierwszy pa-

sterką odprawił Grzegorz IV. 
 

Opracowali: Dominika Lenartowicz, Karolina Rogowska, Piotr Chmiel 
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Postanowienia noworoczne… któż ich 

nie ma? Koniec roku skłania nas do refleksji, 

podsumowań. Wyjątkowy pierwszy stycznia, 

każdego roku jest datą niemal magiczną, zamy-

kającą to co było i z nadzieją  rozpoczynającą 

nowy, dwunastomiesięczny czas. Miliony osób z 

planami co zmienić, by być lepszym, szczuplej-

szym, bez nałogów i zdrowszym, musi się zmie-

rzyć z wielkim rozczarowaniem już 2 stycznia. 

Wytrwanie w postanowieniach to sztuka, która udaje się nielicznym. Jednak wśród Was jest wielu, którym 

to się udało, bądź właśnie się udaje. Zbliżający się nowy początek roku może być okazją dla kolejnych z 

Was na wprowadzenie do swego życia kilku ulepszeń. Warto wykorzystać tę dodatkową motywację, która 

może okazać się kluczowa, aby nasze zamiary nabrały odpowiedniego rozpędu. Ważne jest przy tym prze-

konanie, że jesteśmy w stanie w nich wytrwać. Niestety jeśli rozpoczynamy z przekonaniem, „że i tak nie 

dam rady”, to sami drastycznie obniżamy własne szanse na utrzymanie zmiany. Kluczowym również jest 

umiejętne sformułowanie postanowienie, czyli co chcemy osiągnąć, co dzięki temu zyskamy i jak tego 

można dokonać. Pamiętajmy też, aby skupiać się przede wszystkim na tym, nad czym mamy kontrolę. Za-

łożony cel, można podzielić na mniejsze łatwiejsze w realizacji  cele. Dzięki czemu każdy sukces realizacji 

tego małego celu będzie dużym motywatorem w utrzymaniu postanowienia. Większą szansę na przetrwa-

nie mają te postanowienia, które można zmienić w nawyk- na przykład przed zrobieniem zakupów w skle-

piku skorzystać z rowerka stacjonarnego.  Warto połączyć aktywności z wyzwalaczem, może nim być kon-

kretna pora „o 16”, „po ulubionym serialu”. Są cele, które można osiągnąć przy okazji innych zajęć, to czyni 

je łatwiejszymi w realizacji. Pomocne w dążeniu do zmiany jest ułatwianie tego, co dla nas dobre i utrud-

nianie tego co dla nas złe. Skuteczną metodą nieulegania pokusie jest trzymanie się od niej z daleka. Jeśli 

ograniczamy palenie to można unikać okolic palarni. 

Kiedy pojawią się wątpliwości, zniechęcenie, czy brak sił do realizacji postanowienia, to pomocna może 

być metoda zaproponowana przez Gollwitzer. Zgodnie z nią najpierw trzeba pomyśleć, co chcemy, jakie to nam 

da korzyści, następnie trudności, wszelkie problemy w drodze do osiągnięcia celu, a następnie stworzyć plan w 

formie: jeśli pojawi się trudność A, to zrobię B. Jeśli pomimo determinacji, zaplanowania, nie uda się osiągnąć 

celu warto wówczas zastanowić się jakie wnioski można z tego wyciągnąć, aby ta sytuacja się nie powtórzyła. 

Drodzy Czytelnicy,  już same zauważenie w sobie słabości i chęć jej zmiany jest sukcesem. Życzę Wam 

i sobie, by ten nadchodzący nowy rok, rozpędził nas do dobrych zmian. 

  

Opracowała: Marta Ćmiel-Giergielewicz 
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Wigilia, pamiętam jak chodziłam jeszcze do szkoły podstawowej. To gotowało się wi-

gilię. Mama gotowała pierogi i gołąbki, a ja też gotowałam: czyli barszcz, kapustę, 

fasolę groch, kaszę, rybę, barszcz z grzybami, kapustę z grzybami i wszystko gotowa-

łam i kompot z suszu i kaszę gryczaną z grzybami i kaszę ze śliwkami. Później przy-

gotowywaliśmy się na wigilie, chodziliśmy na w wigilię tam na Jawornik, do ciotki, do 

babki. U nas była dopiero o 11 wigilia a później szło się na Pasterkę od nas. W Boże 

Narodzenie poszło się do kościoła i jadło się wigilijne jedzenie. 

 

Krystyna Białas 

 
 

 

U mnie w rodzinie odbywały się Wigilie tradycyjnie. Na Wigilię zjeżdżała się 

cała rodzina. Troszki potraw zostało zrobionych w domu, resztę przywoziła sio-

stra i bratowa. Przed posiłkiem, przed kolacją wigilijną była odmawiana modli-

twa, później było łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń i siadaliśmy do 

kolacji. Po kolacji śpiewało się kolędy i również była taka tradycja, że się odwie-

dzało sąsiadów. Sąsiedzi przychodzili do nas. O i tak zeszło do Pasterki. Potem 

chodziło się na Pasterkę. Po Pasterce nie szło się spać, tylko chodziliśmy jeszcze 

jak byliśmy młodzi robić po sąsiadach na despet. No i potem nad ranem poszło się 

spać i taka Wigilia była. 

 
Tadeusz Suchecki 

 

Z moich wspomnień z Bożego Narodzenia zbieraliśmy się w domu, z całą rodziną: 

ja, siostra, brat, mama, tato, babcia, dziadzio. Jedliśmy zawsze 12 potraw. To było 

barszcz z uszkami, gołąbki, ryba. Dzieliliśmy się  opłatkiem, ubieraliśmy choinkę. 

Choinkę ubieraliśmy wcześniej, parę dni przed świętami. Piekliśmy ciasta, chodzili-

śmy przed dwunastą na Pasterkę. 

 

 

Mariusz Piecuch 
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Moje wspomnienia ze świąt: zjeżdża się cała rodzina, spotyka się 

całe drzewo genealogiczne i wszyscy się spotykają. Czekamy na jedną 

gwiazdkę, która świeci się na niebie, zapalamy świecę, jemy Wigilię, 

dostajemy prezenty i rozmawiamy o różnych sprawach. Czekamy na 

Jana i Szczepana i na Nowy Rok. Do kościoła chodzimy na Pasterkę. 

Ubieramy choinkę. 

 
Jan Kubis 

 

Wspomnienia moje ze świąt są takie, że dzielimy się 

opłatkiem, lepimy pierogi, śpiewamy kolędy, idziemy na 

Pasterkę, witamy Nowy Rok, strzelamy petardami. 

 

Bolesław Charzewski 

 

 
 

 

Wszystkie moje wspomnienia związane z Bożym Narodzeniem wspominam bar-

dzo dobrze. Dzielimy się opłatkiem, odmawiamy modlitwy, wujek czyta Pismo 

Święte o narodzeniu Pana Jezusa i jemy kolację wigilijną. Potem jest u nas śpie-

wanie kolęd, a później prezenty na gwiazdkę. W Wigilię idziemy do kościoła na 

Pasterkę. Spędzamy razem czas, oglądamy razem szopkę, chodzimy na cmentarz 

do naszych bliskich i rozmawiamy o różnych sprawach.  

 
Sebastian Brzewski 
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Biała broda… Czerwony strój… Bo to przecież biskup! Nie pochodzi z 

bieguna północnego, ale z Turcji. A jego pomocnikami nie są elfy, ale… anio-

łowie! Po łacinie jego imię to Nicolaus, skąd już blisko do angielskiego Santa 

Claus. Mikołaj faktycznie jest świętym i wspominamy go 6 grudnia. Jego hi-

storia rozpoczyna się blisko 2 tysiące lat temu. Mikołaj urodził się w 270 

roku w Patarze, mieście należącym do Turcji. Został księdzem, a potem bi-

skupem Miry, dlatego nazywa się go św. Mikołajem z Miry. Uczestniczył w 

soborze w Nicei w 325 roku i bronił wiary przed herezją arian. Zmarł w opi-

nii świętości 6 grudnia w połowie IV wieku. W 1087 roku jego relikwie zo-

stały przemycone przez kupców do Bari, gdzie nazwano go św. Mikołajem z 

Bari. Kult świętego rozlał się po całej Europie, częściowo dzięki przypisanym 

mu wielu cudom. Jest także czczony przez kościół prawosławny.  To patron 

Rosji i Grecji. 

 

Według tradycji św. Mikołaj w tajemnicy podrzucał swo-

jemu ubogiemu sąsiadowi złoto na posag dla córek. Tak 

chciał je uchronić przed sprzedażą do domu publicznego. 

Inna wersja mówi, że św. Mikołaj wrzucił złoto przez ko-

min. A ono wylądowało w skarpetkach, które suszyły się 

przy piecu. Stąd miała się wziąć tradycja dawania dzieciom 

prezentów we wspomnienie św. Mikołaja i zawieszania 

skarpet przy kominkach. Bez wątpienia Mikołaj miał bardzo hojne serce, Kiedy umarli jego rodzice, rozdał 

spadek ludziom w potrzebie. Jego historia dotarła do wybrzeży Ameryki w XVII wieku. Holendrzy, którzy 

założyli Nowy York (pierwotnie Nowy Amsterdam), przywieźli ze sobą tradycję Sinterklass: biskup ubrany 

na czerwono, z białą brodą, przez komin przynosił dzieciom prezenty. Sinterklass oznacza „św. Mikołaj”. 

Jeden z pierwszych kościołów na Manhattanie, zbudowany w 1642 roku, jest właśnie jemu poświęcany. 

Od Sinterklass do Santa Claus już tylko mały krok. W pierwszej połowie XIX wieku Boże Narodzenie stało 

się świętem rodzinnym, więc odrodziła się też legenda o św. Mikołaju. W 1809 roku pisarz W. Irving przed-

stawił św. Mikołaja który leci nad dachami w wozie pełnym prezentów dla dzieci. Tak św. Mikołaja połą-

czono z Bożym Narodzeniem, choć przy okazji pozbawiono go religijnych korzeni. Kropką nad i była tu 

kampania reklama coca-coli z 1931 roku. Ona utrwaliła wizerunek Mikołaja jako białobrodego pana z du-

żym brzuszkiem, ubranego na czerwono.  
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Witajcie w naszym DPS!  
Przedstaw nam się, skąd jesteś?  
Witam! Nazywam się Mario Rodriguez. Mam 20 lat i pochodzę z 
miejscowości (miasta) Valladolid. 
 
Jak to się stało, że macie tutaj praktyki? 
Dostaliśmy możliwość udziału w programie Erasmus, to znaczy 

odbycia praktyk zawodowych poza naszym krajem i oczywiście 

zdecydowałem się, chciałem poznać warunki życia oraz kulturę 

innego kraju. 

W jakiej szkole się uczycie? 
Kierunek nauki jaki wybrałem to jest pomoc pielęgniarska (odpo-

wiednik opiekuna medycznego w Polsce). 

Do kiedy jesteście? 
Okres odbywania praktyk to 3 miesiące, w okresie od 29 września 

do 22 grudnia. 

Co najbardziej lubicie w tej pracy robić? 
W waszej placówce spodobało mi się to, że jest to miejsce bardzo przyjazne co mogliśmy odczuć przez spo-

sób traktowania nas, nie tylko przez mieszkańców ale także przez wszystkich pracowników. Otrzymujemy 

od Was wsparcie oraz traktujecie naszą pracę poważnie. 

Jak Wam się tutaj podoba? 
Podoba mi się tutaj. Jest bardzo ładnie, ale musimy się przyzwyczaić do zimna a to nie takie proste (śmiech). 

Czy umiecie jakieś słowa po polsku? Jeżeli tak, to jakie? 
Słowa, które nauczyliśmy się to: 
⎯ dzień dobry 
⎯ dziękuje 
⎯ proszę 

⎯ jak się masz? 
⎯ tak 
⎯ nie 
⎯ dobrze 
⎯ uwaga 
⎯ skarpety 
⎯ rękawiczki 
⎯ dobry wieczór 
⎯ pa pa 
⎯ smarfon 
⎯ pampers 
⎯ woda 
⎯ papier 

⎯ nazywam się 
⎯ kawa 
⎯ herbata 
⎯ pies 
⎯ kot 
⎯ siedzieć 
⎯ cena 
⎯ mleko 
⎯ choinka 
⎯ lis 
⎯ niegazowana 
⎯ gazowana 
⎯ maska 
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Czy chcielibyście tutaj kiedyś pracować? 
Mogę tu pracować w takiej placówce jak ta, ale zawsze chciałem pracować w szpitalu. 

W jaki sposób się komunikujecie (z personelem/z Mieszkańcami)? 
Bardzo dobrze nas traktują. Powiedziałbym, że na 10/10 punktów. Bardzo mocno przywiązaliśmy się do 
wszystkich i to w tak krótkim czasie 
 
Co byście chcieli nam powiedzieć na koniec? 
Bardzo dziękujemy, że tak dobrze Nas przyjęliście od pierwszego dnia. Bardzo zżyliśmy się z wszystkimi i 
bardzo trudno nam będzie Was opuścić. Na pewno będziemy tęsknić, ale mamy nadzieję, że zostaniemy w 
stałym kontakcie. 
 
Bardzo Dziękuje za wywiad. 
My też dziękujemy. 
 
 
 
 

Wywiad przeprowadził: Piotr Chmiel 

tłumaczenie tekstu: Dyrektora DPS Babica – Monika Szlachta 
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Świeżo upieczona doktor historii Marlena Schönberg odbiera dziwny 

telefon. Nieznajomy mężczyzna twierdzi, że ma informacje na temat 

pewnej relikwii i że mogą one wstrząsnąć Watykanem. Marlena po-

stanawia go odwiedzić. Okazuje się, że siedzi on w więzieniu w Mar-

sylii podejrzany o zamordowanie swego ojca. Marlena wraz z adwo-

katem podejrzanego rozpoczyna śledztwo. Tajemniczą relikwią oka-

zuje się moneta świętego Piotra – znak rozpoznawczy prawdziwego 

papieża. Pierwszy, na szczęście nieudany, napad na Marlenę utwier-

dza ją w przekonaniu, że trafiła na właściwy trop. Tymczasem kolejny 

nieznajomy, który przedstawia się jako wysłannik Stolicy Apostol-

skiej, oferuje jej swą pomoc. Od Marsylii, przez Awinion po Rzym 

trwają pełne napięcia poszukiwania zaginionej relikwii. 
Daniel Holbe 

 Moneta św. Piotra 

 
 

Jeden z najbardziej lubianych polskich księży w rozmowie życia. 

Ceniony za swój autentyzm, odwagę i szczerość. Podziwiany zarówno 

przez katolików, jak i niewierzących. Sam o sobie mówi, że jest onko-

celebrytą, czyli człowiekiem znanym głównie z tego, że ma raka. Za-

nim się o tym dowiedział, wybudował hospicjum w Pucku. 

W szkole nie chodził na religię. Gdy już zyskał pewność do swojego 

powołania - odrzucili go jezuici (Niech żałują!). Kłopoty ze wzrokiem 

prawie uniemożliwiły mu święcenia (- A pieniądze widzi?; - Widzi!; -

To święcić!). W inspirującej rozmowie z Piotrem Żyłką ks. Jan zdra-

dza źródła swojej niesamowitej energii i nieskończonych pokładów 

optymizmu. O swoim życiu i polskim Kościele mówi z odwagą i dy-

stansem osoby, która pokonała własny strach. Wzruszające do łez 

świadectwo człowieka, który wie, że być może nie zostało mu wiele 

czasu. 

 

Ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka 
Życie na pełnej petardzie czyli wiara, 

polędwica i miłość 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie na podstawie lubimycztac.pl 
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WIGILIA 
 

Jest taki dzien  jeden w roku 
gdy gasną wszystkie spory 

W tym dniu  brat dla człowieka bratem 
spotkanie przy posiłku, łamanie się opłatkiem 

z yczenia, wspo lna wieczerza, 
spotkanie w gronie rodziny, 
jedno miejsce przy stole 

stole wigilijnym dla głodnego 
Piękno, tradycja 

dla niego aby chociaz  w s więta 
nie był głodny, nie łaknął, 
połamał się opłatkiem, 

zaznał ciepła, dobrego słowa 
od innego człowieka 

W tym dniu 
nikt nie powinien byc  głodny 
nie powinien byc  samotny 

by to trwało 
przez cały rok 

nie tylko w s więta 
ten dzien  jeden w roku 

to Wigilia. 
 

 

 

 

 
Autor: Jerzy Preneta 
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SKŁADNIKI: 

➢ 1/4 szklanki miodu 

➢ 80 g masła  
➢ 1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru  

lub cukru pudru 
➢ 1 jajko 
➢ 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej 
➢ 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
➢ 1,5 – 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika 
➢ opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy pier-

niczki mają ciemniejszy kolor) 

 

Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, do rozpuszczenia się cukru, przestudzić. Dodać 

pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.  Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie dodać więcej płynnego 

miodu do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić 

(będzie się lepiej wałkowało). 

Wałkować na stolnicy na grubość 2 – 3 mm lekko podsypując mąką (grubsze pierniczki są bardziej mięk-

kie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną pa-

pierem do pieczenia. 

Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 8 – 10 minut w temperaturze 170 – 

180ºC. Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, 

wystudzić na kratce. 

Pierniczki z otworkiem do przewlekania – otworek należy zrobić przed pieczeniem (np. słomką do na-

pojów). Pierniczki z cukierkowymi witrażykami – również przed upieczeniem w dużym pierniczku wy-

krawać mniejszy otworek, nasypać do niego pokrusznych landrynek (z górką) i piec na macie teflonowej, 

ściągając z blachy dopiero po wystudzeniu. 

Lukrować lub dekorować czekoladą po upieczeniu i po zmięknięciu pierniczków. 

Pierniczki po upieczeniu są twarde, później zmiękną (należy je przechowywać w szczelnie zamkniętym 

pojemniku). Bardzo długo i dobrze się przechowują (nawet kilka miesięcy). Można upiec je kilka tygodni 

przed świętami, lukrowanie zostawiając na później. 
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Co zrobić, by pierniczki zmiękły? 

Pierniczki po upieczeniu są zazwyczaj mocno twarde 

(powoduje to dodatek miodu). By zmiękły potrzebują 

pochłonąć odpowiednią dawkę wilgoci np. z powietrza 

lub owoców. Wtedy będą rozpływały się w ustach! Ułóż 

pierniczki (jeszcze przed lukrowaniem) na kratce i prze-

nieś do pomieszczenia o wysokiej wilgotności, uchyl 

okno podczas deszczu (klimat brytyjski jest dość wil-

gotny, pierniczki miękną u mnie szybko, już po 3 dniach). 

Jeśli u Ciebie w domu jest dość sucho, schowaj pierniczki 

do szczelnej puszki z kawałkami obranych jabłek. Jabłka 

wymieniaj co parę dni, by nie zaczęły pleśnieć. Pierniczki 

będą chłonęły wilgoć z owoców. 

 

Smacznego!       

 

Opracowała: Dorota Sikora 
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BÓG SIĘ RODZI CICHA NOC 

1. Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony; 
ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
ma granice Nieskończony. 
Wzgardzony – okryty chwałą, 
śmiertelny – Król nad wiekami! 
A Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami. 
 

2. Cóż masz, Niebo, nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście twoje, 
wszedł między lud ukochany, 
dzieląc z nim trudy i znoje: 
niemało cierpiał, niemało, 
żeśmy byli winni sami! 
A Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami. 
 

3. W nędznej szopie urodzony, 
żłób Mu za kolebkę dano; 
cóż jest czym był otoczony? 
Bydło, pasterze i siano. 
Ubodzy, was to spotkało – 
witać Go przed bogaczami! 
A Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami. 
 

4. Potem i króle widziani, 
cisną się między prostotą, 
niosąc dary Panu w dani: 
mirrę, kadzidło i złoto. 
Bóstwo to razem zmieszało 
z wieśniaczymi ofiarami! 
A Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami. 
 

5. Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
błogosław Ojczyznę miłą, 
w dobrych radach, w dobrym bycie 
wspieraj jej siłę swą siłą; 
dom nasz i majętność całą, 
i wszystkie wioski z miastami! 
A Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami. 

 

1. Cicha noc, święta noc 
pokój niesie ludziom wszem. 
A u żłóbka Matka Święta 
czuwa sama uśmiechnięta 
nad Dzieciątka snem. x2 
 

2. Cicha noc, święta noc. 
Pastuszkowie od swych trzód 
biegną wielce zadziwieni, 
za anielskich głosem pieni, 
gdzie się spełnił cud. x2 

 
3. Cicha noc, święta noc. 

Narodzony Boży Syn – 
Pan wielkiego majestatu, 
niesie dziś całemu światu 
odkupienie win. x2 

 
4. Cicha noc, święta noc, 

jakiż w tobie dzisiaj cud, 
w Betlejem Dziecina święta 
wznosi w górę swe rączęta, 
błogosławi lud. x2 

 
 
 

 

  
  

🎶 🎶
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DZISIAJ W BETLEJEM  

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, 
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. 

 
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 
Anieli grają, Króle witają, 
pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 
cuda, cuda ogłaszają. 
 
2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje, 

i Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje. 
 
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi... 
 
3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, 

przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. 
 
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi... 
 
4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od Wschodu przybyli, 

i dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli. 
 
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi... 
 
5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa, 

Króla na królmi, Króla nad królmi, uwielbić Chrystusa. 
 
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi... 
 
6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie, 

któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie. 
 
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi... 
 
7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony, 

sławimy Ciebie, sławimy Ciebie, Boże niezmierzony. 
 
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi.. 
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GDY ŚLICZNA PANNA JEZUS MALUSIEŃKI 

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała, 
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała: 
lili lili laj, moje Dzieciąteczko, 
lili lili laj, śliczne Paniąteczko. 
 

2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, 
pomóż radości wielkiej sercu memu. 
Lili lili laj, wielki Królewicu, 
lili lili laj, niebieski Dziedzicu. 

 
3. Sypcie się z Nieba, śliczni Aniołowie, 

śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie. 
Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku, 
lili lili laj, w ubogim żłóbeczku. 

 
4. Cicho wietrzyku, cicho południowy, 

cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy. 
Lili lili laj, mój wdzięczny Syneczku, 
lili lili laj, miluchny Robaczku. 

 
5. Cicho bydlątka parą swą chuchajcie, 

ślicznej Dziecinie snu nie przerywajcie. 
Lili lili laj, mój jedyny Panie, 
lili lili laj, jedyne Kochanie. 

 
6. O, jako serce, jako się rozpływa, 

jakiej radości śpiewając zażywa! 
Lili lili laj, mój drogi Kanaczku, 
lili lili laj, najmilszy Synaczku. 

 
7. Nic mi nie mówisz, o Kochanie moje? 

Przecie pojmuje serce słowa Twoje. 
Lili lili laj, o Boże wcielony, 
lili lili laj, nigdy niezmierzony. 

 
8. Śpijże już sobie, moja Perło droga, 

niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga. 
Lili lili laj, mój śliczny Rubinie, 
lili lili laj, póki sen nie minie. 

 
9. Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie 

dzieci, 
niechaj się miłość w sercach waszych nieci. 
Lili lili laj, drogi Zbawicielu, 
lili lili laj, nasz Odkupicielu. 

1. Jezus malusieńki leży wśród stajenki. 
Płacze z zimna, nie dała Mu Matula sukienki. 

 
2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, 

w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je 
okryła. 

 
3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, 

we żłobie Mu położyła sianka pod główeczki. 
 

4. Dziecina się kwili, Matuleńka: lili. 
W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się 
chyli. 

 
5. Matula truchleje, serdeczne łzy leje: 

o, mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje. 
 

6. Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę. 
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu 
noszę. 

 
7. Józefie stareńki, daj z ogniem fajerki 

grzać Dziecinę, sam co prędzej podpieraj sta-
jenki. 

 
8. Pokłon oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy, 

to Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy. 
 

9. Niech Je wszyscy znają, serdecznie kochają. 
Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu oddają. 

 
10. O, najwyższy Panie! Waleczny Hetmanie! 

Zwyciężonyś, mając rączki miłością związane. 
 

11. Leżysz na tym sianie, Królu Nieba, Ziemi, 
jak baranek na zabicie za moje zbawienie. 

 
12. Pójdź do serca mego, Tobie otwartego. 

Przysposób je do mieszkania i wczasu Swo-
jego. 

 
13. Albo mi daj Swoje, wyrzuciwszy moje. 

Tak będziesz miał godny pałac na mieszkanie 
Twoje. 
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OJ, MALUŚKI, MALUŚKI 

1. Oj, maluśki, maluśki, maluśki, jako rękawicka, 
alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. 

 
Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu małemu, małemu. x2 
 
2. Cy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w 

niebie, 
wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyga-
niał Ciebie. 

 
Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu... 
 
3. Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda 

wsędzie, 
ta Ci teraz dokuca, dokuca, ta i potem będzie. 

 
Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu... 
 
4. Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i miętkie 

piernatki, 
tu na to Twej nie stanie, nie stanie ubozuchnej 
Matki. 

 
Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu... 
 
5. Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z carnuską i mio-

dem, 
tu się tylko zasilać, zasilać musis samym gło-
dem. 

 
Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu... 
 
6. Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie słodkie małma-

zyje, 
tu się Twoja gębusia, gębusia łez gorskich na-
pije. 
 

Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu... 
 
7. Tam Ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne Ja-

nioły, 
a tu lezys sam jeden, sam jeden jako palec goły. 

 
Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu... 
 
8. Hej, co się więc takiego, takiego Tobie, Panie 

stało, 
zeć się na ten kiepski świat, kiepski świat przy-
chodzić 
zachciało? 

 
Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu... 

9. Gdybym ja tam jako Ty, jako Ty tak królował 
sobie, 
nie chciałbym ja przenigdy, przenigdy w tym 
spoczywać żłobie. 

 
Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu... 
 
10. Albo się więc, mój Panie, mój Panie, 

wróć do swej krainy, 
albo pozwól się zanieść, się zanieść do naszej 
chałpiny. 
 

Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu... 
 
11. Cóż Ci oddam, mój Panie, mój Panie, 

chyba me piosneczki, 
alboli tez te moje, te moje lipowe skrzy-
peczki. 
 

Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu... 
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PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI 

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
do Jezusa i Panienki. 
Powitajmy Maleńkiego 
i Maryję, Matkę Jego. 

 
2. Witaj, Jezu ukochany, 

od Patriarchów czekany, 
od Proroków ogłoszony, 
od narodów upragniony. 

 
3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, 

wyznajemy Boga w Tobie. 
Coś się narodził tej nocy, 
byś nas wyrwał z czarta mocy. 

 
4. Witaj, Jezu nam zjawiony, 

witaj, dwakroć narodzony, 
raz z Ojca przed wieków wiekiem, 
a teraz z Matki człowiekiem! 

 
5. Któż to słyszał takie dziwy? 

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy. 
Ty łączysz w Boskiej Osobie 
dwie natury różne sobie. 

 
6. Tyś świat stworzył, a świat Ciebie 

nie poznał, mając wśród siebie. 
Idziesz dla jego zbawienia, 
on Ci odmawia schronienia. 

 
7. Za to u świata ubogich, 

ale w oczach Twoich drogich, 
pastuszków, którzy czuwali, 
wzywasz, by Cię przywitali. 
 

8. O, szczęśliwi pastuszkowie! 
Któż radość waszą wypowie? 
Czego ojcowie żądali, 
wyście pierwsi oglądali. 
 

9. O Jezu, nasze kochanie, 
czemu nad niebios mieszkanie 
przedkładasz nędzę, ubóstwo 
i wyniszczasz swoje Bóstwo? 

 
10. Miłości to Twojej dzieło, 

z miłości początek wzięło. 
By nas zrównać z Aniołami, 
poniżasz się między nami. 

 
11. Obietnica w raju dana 

dziś została wykonana. 
Boże, jakżeś miłosierny, 
w darach hojny, w słowach wierny. 

 
12. Takeś świat ten umiłował, 

i żeś Syna nie żałował. 
Zesłałeś Go na cierpienia, 
od samego narodzenia. 

 
13. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię, 

niech Cię kochamy nad życie. 
Niech miłością odwdzięczamy 
miłość, której doznawamy. 

 
14. Święta Panno, Twa przyczyna 

niech nam wyjedna u Syna, 
by to Jego Narodzenie 
zapewniło nam zbawienie 
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PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE WŚRÓD NOCNEJ CISZY 

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 

 
Ref.: Chwała na wysokości, 
chwała na wysokości, 
a pokój na Ziemi. 
 
2. Oddawali swe ukłony w pokorze 

Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
 
Ref.: Chwała na wysokości... 
 
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 

których oni nie słyszeli jak żywi. 
 
Ref.: Chwała na wysokości... 
 
4. Dziwili się napowietrznej muzyce 

i myśleli: co to będzie za Dziecię? 
 
Ref.: Chwała na wysokości... 
 
5. Oto Mu się wół i osioł kłaniają, 

Trzej Królowie podarunki oddają. 
 
Ref.: Chwała na wysokości... 
 
6. I Anieli gromadami pilnują, 

Panna Czysta wraz z Józefem piastują. 
 
Ref.: Chwała na wysokości... 
 
7. Poznali Go Mesyjaszem być prawym, 

narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. 
 
Ref.: Chwała na wysokości... 
 
8. My go także Bogiem-Zbawcą już znamy 

i z całego serca wszyscy kochamy. 
 
Ref.: Chwała na wysokości...  

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
wstańcie, pasterze – Bóg się wam rodzi! 
Czem prędzej się wybierajcie, 
do Betlejem pośpieszajcie 
przywitać Pana, 
przywitać Pana. 
 

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, 
z wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
a witając zawołali, 
z wielkiej radości, 
z wielkiej radości. 

 
3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany! 

Tyle tysięcy lat wyglądany. 
Na Ciebie Króle, Prorocy 
czekali, a Tyś tej nocy 
nam się objawił, 
nam się objawił. 

 
4. I my czekamy na Ciebie, Pana. 

A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
padniemy na twarz przed Tobą, 
wierząc, żeś jest pod osłoną 
chleba i wina, 
chleba i wina. 
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W ŻŁOBIE LEŻY 

1. W żłobie leży, któż pobieży 
kolędować małemu 
Jezusowi Chrystusowi, 
dziś nam narodzonemu? 

 
Ref.: Pastuszkowie, przybywajcie, 
Jemu wdzięcznie przygrywajcie 
jako Panu naszemu. 
 
2. My zaś sami z piosneczkami 

za wami pośpieszymy, 
a tak Tego Maleńkiego 
niech wszyscy zobaczymy. 

 
Ref.: Jak ubogo narodzony, 
płacze w stajni położony, 
więc Go dziś ucieszymy. 
 
3. Naprzód tedy! Niechaj wszędy 

zabrzmi świat w wesołości, 
że posłany nam jest dany 
Emmanuel w niskości. 

 
Ref.: Jego tedy przywitajmy, 
z Aniołami zaśpiewajmy: 
Chwała na wysokości! 
 
4. Witaj, Panie! Cóż się stanie, 

że rozkosze niebieskie 
opuściłeś, a zstąpiłeś 
na te niskości ziemskie? 

 
Ref.: Miłość moja to sprawiła, 
by człowieka wywyższyła, 
pod nieba empirejskie. 
 

5. Czem w żłóbeczku, nie w łóżeczku, 
na sianku położony? 
Czem z bydlęty, nie z panięty, 
w stajni jesteś złożony? 

 
Ref.: By człek sianu przyrównany, 
Grzesznik, bydlęciem nazwany, 
przeze Mnie był zbawiony. 
 
6. Twoje państwo i poddaństwo 

jest świat cały, o Boże! 
Tyś polny kwiat, czemuż Cię świat 
przyjąć nie chce, choć może? 

 
Ref.: Bo świat doczesne wonności 
zwykł kochać, Mnie zaś w swej złości 
krzyżowe ściele łoże. 
 
7. Trzej Królowie, monarchowie 

wschodni kraj opuszczają. 
Serc ofiary z trzema dary 
Tobie, Panu, oddają. 

 
Ref.: Darami się kontentuję, 
bardziej serca ich szacuję, 
za co Niebo niech mają 
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Wpisz wyrazy do krzyżówki 😊 

＊CHOINKA ＊OPŁATEK ＊BARSZCZ ＊KOLĘDY ＊ADWENT ＊ŚNIEG ＊STAJENKA  

＊PREZENT ＊WIGILIA ＊ŻYCZENIA ＊TRADYCJA ＊GWIAZDA ＊JEZUS ＊PORZĄDKI 

 

     1. Ś      

    2.  W      

    3.  I      

 4.     Ą      

 5.     T      

  6.    E      

   7.   C      

   8.   Z      

 9.     N      

10.      Y      

11.      C      

  12.    Z      

   13.   A      

  14.    S      

 

🎄  🎄
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🎄 ŚWIĄTECZNA WYKREŚLANKA 🎄 

Z X K F I N S Y Y X C V J C X E H P R Ż 

H L W K D J W R E M D I L Y P B H C B Ł 

J G T P B A A T A A T Z G F U Q J F B Ó 

B P X A B R A H A M A R I A X X P O B B 

S W O M I T W U U A P O S T O Ł O W I E 

P I S M O Ś W I Ę T E S T A M E N T B K 

V E I A R K A N O E G O G T D G B S L C 

S C O E O X J E Z U S G C N D V C O I J 

F Z Ł D M O J Ż E S Z Y F I H W J M A Y 

J E E X Y G W I A Z D A L Y V S Z O U U 

L R K A J F A S Z B S V M M G G S L N Y 

K Z O A R H T Y V X Z E Q D X U X S F X 

N A O N V X T Z Y E A U V B C U L Q U L 

 

MATEUSZ PISMO ŚWIĘTE JEZUS MOJŻESZ TESTAMENT 

ARKA NOEGO OSIOŁEK APOSTOŁOWIE GWIAZDA WIECZERZA 

KAJFASZ ŻŁÓBEK ABRAHAM MARIA BIBLIA 
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Wszelkie wnioski, pomysły dotyczące pi-
sma „Głos DPS-u“ prosimy zgłaszać: 

osobiście w redakcji do terapeuty – Piotra Chmiela 

• pisemnie na adres redakcji:  
Dom Pomocy Społecznej w Babicy, Babica 2; 38-120 Czudec 

• pocztą elektroniczną na adres e-mail:  
terapia@dpsbabica.pl  
dpsbabica2@gmail.com  

• na Facebooku: www.facebook.com/dpsbabica  
 

Nasze biuro znajduje się w pracowni terapeutycznej (punkt biblioteczny). 
 

 
 

Dziękują Redakcja i Współpracownicy Redakcji 
Mieszkańcy i Pracownicy. 
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