Wszystkich Mieszka ców O rodka serdecznie
zapraszamy na Wieczerz Wigilijn , która
odb dzie si 24 grudnia o godzinie 16.00

Nowy Rok 2007
witamy
w Sylwestra
na dworku

Zespó redakcyjny: Krzysztof Czubak, Bogumi a Kowalska, Jolanta Marciniak
Przy wspó pracy: Jolanta Nowakowska

Wszystkich zainteresowanych poprzednimi numerami KOMRÓWKI zapraszamy
na stron* internetow+: www.dabek.of .pl

Kwartalnik Krajowego O rodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego
dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w D bku

Wydanie specjalne – Bo-e Narodzenie 2006r.

Aby

Egzemplarz bezp/atny

wi ta Bo ego Narodzenia
by y Blisko ci i Spokojem
a Nowy Rok – Dobrym Czasem
Konstanty Ildefons Ga czy ski

KOMRÓWKA
KOMRÓWKA –– Bo/e
Bo/e Narodzenie
Narodzenie 2006r.
2006r.

Mieszka-com i Pracownikom KOMR w D+bku najserdeczniejsze
/yczenia spokojnych i zdrowych 0wi+t Bo/ego Narodzenia oraz
spe nienia wszystkich zamierze- i marze- w nowym 2007 roku
sk adaj+:
Krzysztof Czubak
Zast*pca Dyrektora

Wieczór wigilijny
To w a5nie tego wieczoru,
gdy mróz l5ni, jak gwiazda na dworze,
przy sto ach s+ miejsca dla obcych,
bo nikt by6 samotny nie mo/e.
To w a5nie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny 5niegiem dmucha,
w serca z amane i smutne
po cichu wst*puje otucha.
To w a5nie tego wieczoru
z o ze wstydu umiera,
widz+c, jak silna i pi*kna
jest Mi o56, gdy pi*5ci rozwiera.
To w a5nie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kol*dy
Bóg rodzi si* w cz owieku.
Lucyna Krzemieniecka

Dariusz W*c awski
Dyrektor

KOMRÓWKA – Bo/e Narodzenie 2006r.

- "Cicha noc".
Jaka jest ulubiona kol*da bywalców
izby wytrze?wie-?
- W / obie le/y, którz pobierzy..."
A jaka jest ulubiona kol*da
pracowników izby wytrze?wie-?
- "Lulaj/e Jezuniu...".

- Kochanie, co by5 powiedzia ,
gdyby5my wzi*li 5lub w Bo/e
Narodzenie?
- Daj spokój, Mary5ka! Po co mamy
sobie psu6 5wi*ta?

Co nale/y za5piewa6 go5ciom, którzy
odwiedzaj+ nas nieoczekiwanie
w 5wi*ta?
- "Czym pr*dzej si* wybierajcie..."
Jak+ kol*d* nuc+ niemowl*ta?
- "Dzisiaj w bet...lejem."
Jaka jest ulubiona kol*da policjantów?

Dzieci wybieraj+ zawody aktorek,
piosenkarzy, stra/aków, policjantów,
itp. Tylko Ja5 mówi, /e chcia by
zosta6
5w.
Miko ajem.
- Czy dlatego Jasiu, /e roznosi
prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, /e pracuje raz
w roku.

- Szcz*5liwego Nowego Roku!
- Zwariowa e5, w lutym?
- To ju/ luty? Cholera, jeszcze
nigdy nie wraca em tak pó?no
z sylwestra...

