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Na co dzień wolontariusze 
indywidualnie  spędzają z nimi 
czas: czytają, spacerują czy roz-
mawiają, jednak każdego roku, 
tuż  przed Świętami Bożego 
Narodzenia czy Wielkanocnymi  
uczniowie „Siódemki” spotykają 
się ze wszystkimi  mieszkańcami 

tego DPS-u. Wspólnie z  młod-
szymi kolegami z klasy Vb, po-
święcili swój czas seniorom w 
poniedziałek (16 grudnia), by 
przypomnieć im obrzędy zwią-
zane z Bożym Narodzeniem, by 
wspólnie śpiewać kolędy, złożyć 
sobie życzenia i najzwyczajniej 

przez „chwilę” z nimi być. Pro-
gram, który niejednokrotnie wy-
woływał uśmiech na twarzach 
czy łzy wzruszenia w oczach 
zebranych, został przygotowany 
pod kierunkiem Beaty Możdżyń-
skiej, opiekunki wolontariuszy i 
wychowawczyni klasy Vb oraz 

nauczycielki religii Elżbiety Ja-
rosz. Oprócz tradycyjnych kolęd  
śpiewanych wspólnie z miesz-
kańcami DPS-u,  jeden z uczniów 
– Miłosz Danusewicz wykonał 
„Kolędę dla nieobecnych” Zbi-
gniewa Preisnera i Beaty Roboty-
ckiej, czym wywołał wzruszenie 
wśród uczestników spotkania. Po 
programie artystycznym przyszła 
kolej na życzenia świąteczne i 
upominki. Wolontariusze i pią-
toklasiści otrzymali stroiki świą-
teczne wykonane przez seniorów, 
a ci w ramach podziękowania 
przygotowali słodki poczęstu-
nek. 

tekst i fot. md

Dzieci ze świetlicy 
przy ul. Waryńskiego 
otrzymały prezenty

Gry edukacyjne, puzzle, klocki i słodycze – takie prezenty 
otrzymali przed świętami podopieczni Świetlicy Profilaktyczno-Wy-
chowawczej przy ul. Waryńskiego w Żyrardowie od Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Paczki wręczył poseł Dariusz Joński. 

Pięć paczek, w których znajdowały się różnego rodzaju upominki 
przywieźli we wtorek (17 grudnia) przedstawiciele żyrardowskich struk-
tur SLD. Gościem specjalnym był nie tylko towarzyszący im Mikołaj, ale 
także poseł Dariusz Joński, który złożył świąteczne życzenia dzieciom 
i pomógł w ich rozpakowywaniu. Podczas tej czynności, uśmiechów na 
twarzy i radosnych okrzyków wśród dzieci nie było końca. 

Prezenty zostały zakupione ze składek dobrowolnych SLD oraz 
zbiórki przeprowadzonej przez Urszulę Szundryk wśród sympatyków 
klubu - mieszkańców powiatu żyrardowskiego. SLD nie po raz pierwszy 
wsparło placówkę przy Waryńskiego. Na początku roku wyposażyło jej 
podopiecznych w wyprawki szkolne. 

-  Stwierdziliśmy wtedy, że systematycznie będziemy pomagać dzie-
ciom z tej świetlicy i to robimy – wyjaśnia Jadwiga Michalska, szefowa 
SLD w Żyrardowie.  tekst i fot. md

Prawdziwie rodzinna atmosfera towarzyszyła kolacji wigilijnej 
zorganizowanej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Żyrardowie. Łamano się opłatkiem, składano życzenia 
i obdarowywano prezentami. 

Wystrój sali przygotowany z wielką pieczołowitością, jej oświetlenie 
i ludzie, którzy się w niej zebrali stworzyli prawdziwie rodzinną  atmo-
sferę we wtorek (17 grudnia). Tradycyjnie, uroczystą kolację Wigilijną 
w internacie SOSW  rozpoczęto odczytaniem Ewangelii według św. 
Łuksza i przekazaniem przez harcerzy na ręce dyrektor Romy Grom-
bik Betlejemskiego Światła Pokoju (jego tegoroczne hasło –„Wyjdź z 
cienia. Pokaż dobro”). Dzielenie się opłatkiem poprzedziły życzenia 
kierownik internatu Elżbiety Markiewicz, dyrektor  Romy Grombik, 
starosty Krzysztofa Ciołkiewicza, komendantki Hufca Żyrardów  Beaty 
Marzędy-Przybysz oraz przedstawicielki Helukabel Radziejowice. Po 
kolacji, do uczniów –mieszkańców internatu przyszedł Mikołaj, który 
obdarował ich prezentami. Oprócz tego prezenty przygotowało Starostwo 
Powiatowe w Żyrardowie oraz  firma Helukabel z Radziejowic. Nie tylko 
uczniowie otrzymali upominki – każdy zaproszony do placówki gość 
otrzymał świąteczną zawieszkę.  tekst i fot. md

Pierwsza Wigilia  
w nowej siedzibie

Niewiele osób wierzyło w przedsięwzięcie, jakim były remont i 
adaptacja budynku przy ul. Ks. Brzóski na potrzeby żyrardowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w przeciągu jednego roku. Niektórzy 
mówili, że jeśli tak będzie stanie się cud. 

- Stał się cud, jesteśmy tu i wspólnie świętujemy zbliżające się 
Boże Narodzenie – mówi Teresa Dzieniewicz, prezes TPD. 

Kierownictwo TPD, władze powiatu i miasta, przyjaciele i sponsorzy 
organizacji, a przede wszystkim dzieci – jej podopieczni, uczestniczyli w 
pierwszym spotkaniu wigilijnym w nowej siedzibie towarzystwa. Wśród 
tych ostatnich radości nie było końca – to było dla nich ważne spotkanie w 
„drugim domu”. Rozpoczął  je program słowno-muzyczny przygotowany 
pod kierunkiem wychowawców. Potem głos zabrali goście- składając 
wszystkim zebranym oraz dzieciom, świąteczne życzenia i wielokrotnie 
podkreślając, że one są tu najważniejsze i deklarując dalszą pomoc pla-
cówce. Symbolicznego połamania się opłatkiem dokonała prezes Teresa 
Dzieniewicz, dzieląc go wśród zebranych. W spotkaniu, po raz pierwszy, 
uczestniczył także proboszcz parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w 
Żyrardowie ksiądz prałat  Stanisław Lech, który w otoczeniu dzieci składał 
życzenia i zaintonował kolędę „Oj, maluśki”. Jak na prawdziwą Wigilię 
przystało nie obyło się bez prezentów dla dzieci. tekst i fot. md

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy odwiedziły wolon-
tariuszki z Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kaskach. To była już 
kolejna ich wizyta w Żyrardowie. Tym razem nie przyjechały same. 
Zabrały ze sobą zebrane w swojej szkole pluszaki.

Przed wizytą w SOSW, wolontariuszki z Zespołu Szkół im. Orła 
Białego w Kaskach: Ewelina Burzec, Natalia Szymańczak i Natalia 
Tybor, zorganizowały zbiórkę maskotek w swojej szkole. Przywiezione 
przez nie pluszaki zostały rozlosowane przez wychowanków internatu 
podczas, specjalnie z tej okazji zorganizowanej dyskoteki. Była wielka 
radość i dobra zabawa. Przed loterią, dziewczęta pomagały najmłodszym 
wychowankom malować gipsowe odlewy, które zostały później  wyko-
rzystane do wykonania kart świątecznych.

 - Dziękujemy wolontariuszkom za ich dobre serca, pomoc i 
radość, jaką wniosły tego popołudnia razem z pluszakami w nasze 
internatowe progi – mówią przedstawiciele Samorząd Internatu 
SOSW w Żyrardowie. oprac. md 

Świetlica przy ul. Waryńskiego oraz jej podopieczni otrzymali  
przed świętami prezenty od SLD. Wręczył je nie tylko Mikołaj, 
ale także poseł Dariusz Joński. 

Radości wśród dzieci nie było końca – to ich pierwsza Wigilia 
w nowej siedzibie TPD przy ul. Ks. Brzóski w Żyrardowie. 

Kolacja wigilijna w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Żyrardowie należy już do tradycji. 
Uczniowie, nauczyciele i przyjaciele placówki stają się wtedy 
wielką rodziną. 

Rodzinna kolacja w SOSW
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Wielka radość i dobra zabawa

Radość i wzruszenie towarzyszyły uczestnikom pokolenio-
wego  spotkania 

Świątecznie w DPS-ie
Gimnazjaliści  ze  Szkolnego Koła Wolontariuszy działającego 
w Zespole Szkół Publicznych nr 7 w Żyrardowie  oraz uczniowie 
szkoły podstawowej  tradycyjnie już odwiedzili mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego. Przygoto-
wanym  przez siebie programem słowno-muzycznym umilili  
seniorom przedświąteczny czas. 


