„Grudniowe noce, zimowe noce Dzieciątko Boże z zimna dygoce,
idzie przez pola pokryte szronem, wiatr mu wygrywa piosnki znajome.
Hej kolenda, kolenda hej kolendy to czas, kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da.
Tyle tu domów i świateł tyle gdzieżby się schronić choćby na chwilę,
może do serca przygarną ludzie, może nakarmią nim dalej pojdzie.
17grudnia 2015r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dzwonowie po raz kolejny przy stole
wigilijnym zasiedli uczestnicy i pracownicy WTZ oraz zaproszeni goście pan Adam Chrałowicz
Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego, pani Monika Rygiel z-ca Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, oraz w-ce Prezes TRGM pani Jolanta
Zygadło i pan Marek Bujak sekretarz TRGM.
Po powitaniu wszyscy zostali zaproszeni na „Jasełka”, które tradycyjnie co roku prezentowane są
przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie. Tegoroczny spektakl
wyreżyserowany przez panie Annę Dudzińską, Monikę Kozłowską i Dianę Sokalską nawiązywał do
trdycji, ale nie zabrakło w nim również motywów i wątków współczesnych z świetnie dobraną
oprawą muzycznną.
Życzenia świąteczne w imieniu swoim, starosty oraz całego Zarządu Powiatu złożył
uczestnikom i pracownikom WTZ pan Adam Chrałowicz życzył nam : Świąt wypełnionych
radością i miłością, niosacych spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie
marzenia, pełnego optymizmu, wiary,szcześcia i powodzenia.
Pani Monika Rygiel dołączyła również życzenia:Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz tylko tego, co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku.
W imieniu Zarzadu TRGM pani Jolanta Zygadło życzyła wszystkim: Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia,odpoczynku w rodzinnym gronie, oraz pasma sukcesów i spelnienia najskrytszych
marzeń w Nowym 2016roku.
Potem nastąpił najsmaczniejszy moment kiedy wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu,
który uginał się od pysznych potraw wigilijnych, przygotowanych przez pracownię gospodarstwa
domowego pod kierownictwem pani Barbary Purgał.
Na naszej wigilii nie zabraklo również śpiewania kolend, wszystkie pracownie zaprezentowały
wokalnie kolendy z akompaniamentem. W czasie tej uroczystości odbył się również premierowy
występ zespołu instrumentalnego „Dixie Tyu Bois”. Zespół ten tworzą uczestnicy WTZ Dominik
Głowacz i Paweł Wężowski, a prowadzi go pan Ryszard Kaczmarek.Zespół zaprezentował trzy
utwory i kolendy, publiczność nagrodziła muzykow gromkimi brawami.
Nasze spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze i mamy tylko taką nadzieję, że
cały Nowy 2016 rok będzie taki spokojny i radosny dla wszystkich.
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