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Biuletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza 

w Radomiu Nr 13, kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu 
poświęcamy został wydarzeniom w placówce w III kwartale 2016 r.                       

 
W biuletynie publikujemy relacje z udziału Domu w IV Pikniku 

Zdrowia w Radomiu, w dniu 28 sierpnia br. Zaprezentowaliśmy prace 
wykonane przez mieszkańców pod kierunkiem Małgorzaty Murdzy 
instruktora terapii zajęciowej, a pielęgniarki z Domu wykonywały bezpłatnie 
pomiar poziomu cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi. 

 
Zamieszczamy reportaż z udziału mieszkańców w organizowanym                 

w Radomiu od trzech lat, w okresie letnim, „Radomskim tańcu pod 
gwiazdami” oraz udziału w nim mieszkańców Domu. Za które otrzymali 
Mieszkańcy Domu w br. podziękowania od Prezydenta Miasta Radomia,                 
za interesującą prezentację oraz aktywny udział w życiu społecznym                         
i kulturalnym Radomia. 

 
Opisujemy ciekawą wycieczkę po historycznych miejscach Radomia, 

zorganizowaną wraz z przewodnikiem PTTK Oddział w Radomiu, w dniu 
19.08.br. oraz wycieczkę do Torunia, do Radia Maryja i Kościoła pw. Maryi 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, powstałej jako wotum wdzięczności za 
pontyfikat papieża Jana Pawła II.  

 
 W tym numerze znajdziecie Państwo również informacje dotyczące 

spotkań mieszkanki Pani Bożeny Bartlewicz z młodzieżą w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Radomiu w ramach w ramach programów 
„Europejczycy dla pokoju” i „Dyskryminacja: Otwórzcie oczy” . 
  
 

A na zakończenie wiersz pt. „Wynurzenie”. 

                      
 
                                                           Życzymy Państwu miłej lektury 

                                                           Zespół Redakcyjny                 



IV PIKNIK ZDROWA                               
W RADOMIU 

 
Piknik odbył się w niedzielę,                   

28 sierpnia w godzinach 14 - 18 na ulicy 
Żeromskiego 53, przed Urzędem 
Miejskim. 

 
 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. 
Kazimierza w Radomiu był jednym                        
z około 50 podmiotów, które 
prezentowały własne stoiska wystawowe. 
Placówka zaprezentowała liczne prace 
wykonane przez mieszkańców podczas 
codziennych zajęć arteterapii oraz 
ergoterapii, odbywających się                                
w placówce. Wśród wyeksponowanych 
prac przyciągały wzrok, przede 
wszystkim, obrazy malowane przez 
Jerzego Darnickiego oraz serwetki 
haftowane przez Martę Wyrwińską. 
Mieszkańcy Radomia mogli podziwiać 
również prace wykonane przez innych 
mieszkańców: Ryszarda Milczarka, 
Marię Sobień, Iwonę Mendrek, 
Krzysztofa Bilskiego, Bożennę 
Bartlewicz, Władysława Pyszczaka. 
Pielęgniarki z Domu Pomocy Społecznej 
bezpłatnie wykonywały pomiar poziomu 
cukru oraz ciśnienia krwi.  
Program IV Pikniku Zdrowia: 
14.00 – 14.05 - Rozpoczęcie Pikniku, powitanie gości, 
przedstawienie wystawców/partnerów, ogłoszenie konkursu 
o zdrowiu  
14.05 – 14.20 – Występ wokalny w wykonaniu Rafała 
Glimasińskiego  
14.20 – 14.30 – Pokaz Fitness  
14.30 – 14.45 – Fundacja Edukacji Społecznej – pokaz 
techniki jazdy na wózkach inwalidzkich  
14.45 – 15.00 – Występ zespołu „Świetliki” – Dom Pomocy 
Społecznej ul. Ziętalów  
15 00 – 15.25 – Występ wokalny Adrianny Olszańskiej  
15.25 – 15.30 – Konkurs o zdrowiu dla dzieci  
15.30 – 15.40 – Pokaz Fitness – Pop Gym  
15.40 – 16.10 – Występ pianisty Dominika Gawrońskiego                     
– w programie muzyka rozrywkowa  

16.10 – 16.20 – Konkurs rodzinny o zdrowiu  
16.20 – 16.30 – Pokaz Fitness  
16.30 – 16.40 – Rozstrzygnięcie Konkursu o zdrowiu  
16.40 – 16.50 – Zestaw ćwiczeń dla Seniorów  
16.50 – 17.00 – Konkursy dla dzieci (przed sceną)  
17.00 – 18.00 – Występ Zespołu 
AMIGO

 

Podczas Pikniku Zdrowia 
promowane były ruch i ćwiczenia jako 
elementy zdrowego trybu życia. Dzieci 
uczestniczyły w konkursach dotyczących 
zdrowia, a dorośli mogli oddać krew. 
Można było wykonać bezpłatnie pomiar 
ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy, 
badanie stóp oraz badanie składu masy 
ciała. Odbyły się także konsultacje 
dietetyczne i stomatologiczne. 

 
Podczas pikniku można było 

spróbować swoich sił w udzielaniu 
pierwszej pomocy, dowiedzieć się jakie 
choroby wywołują kleszcze i jak je 
poprawnie wyjąć. Były również zdjęcia 
trujących grzybów. Na scenie niemal 
przez cały czas trwania imprezy 
odbywały się występy. Nie zabrakło 
także pokazów fitness. Do ćwiczeń przed 
sceną mógł dołączyć każdy chętny. 

Piknik był okazją do wsparcia 
zbiórki na rzecz nienarodzonego 
Ignasia, u którego wykryto złożoną 
wadę serca.  

Przygotowała Małgorzata Murdza 

http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,101580,14336542,Kleszcze_atakuja__a_na_borelioze_nie_ma_szczepionki.html
http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,145744,18035823,Serce__budowa_i_choroby_serca.html


RADOMSKI TANIEC POD 
GWIAZDAMI 

                      
Mieszkańcy Domu chętnie 

wybierali się latem na III edycję imprezy 

„Radomski taniec pod gwiazdami”. 

Mieli również możliwość na początku 

sierpnia br. zaprezentowania 

działalności Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Kazimierza w Radomiu 

uczestnikom zabawy. Reprezentacja 

mieszkańców wybrała się nad Zalew na 

Borkach, gdzie opowiadała                                   

o działalności Domu, a przede 

wszystkim jak żyje się                               

w placówce, jak rozwijają swoje 

zainteresowania i pasje, jaką mają opiekę 

oraz o organizowanych wyjazdach.                             

W prezentacji uczestniczyli: Bożena 

Bartlewicz – przewodnicząca Samorządu 

Mieszkańców, Eugenia Młynowska, 

Renata Stępień, Maria Sobień, Marta 

Wyrwińska, Iwona Mendrek oraz 

Ryszard Milczarek. Mieszkańcy mieli ze 

sobą również słodkie rogaliki, wyroby 

Domu, którymi częstowali uczestników 

zabawy. Osoby zainteresowane mogły 

dowiedzieć się od Róży Nowak – 

dyrektora Domu oraz Elżbiety Maroszek 

– starszego pracownika socjalnego jaka 

jest procedura dotycząca zamieszkania                   

w placówce. 

Uczestnicy imprezy świetnie się 

bawili na zorganizowanej potańcówce 

jak za dawnych lat wraz z seniorami                      

i innymi chętnymi do zabawy.                        

Choć zabawa rozpoczynała się o godz. 

18, to już wcześniej oczekiwało wielu 

chętnych na zabawę. Potańcówka była 

udana przy rytmicznej, melodyjnej 

muzyce oraz znanych od lat przebojach. 

Na zakończenie sezonu „Radomskiego 

tańca pod gwiazdami” w ostatnich 

dniach sierpnia 2016r. Radosław 

Witkowski Prezydent Miasta Radomia 

przekazał pamiątkowy dyplom                                

z podziękowaniami Dyrektorowi Domu 

oraz Mieszkańcom Domu za 

interesującą prezentację podczas III 

edycji „Radomskiego tańca pod 

gwiazdami” oraz aktywny udział w życiu 

społecznym i kulturalnym Radomia. 

  
 

Opracowała Róża Nowak 



WYCIECZKA DO TORUNIA 
                               
 Lato chyli się ku końcowi, 

zaczyna się  piękna słoneczna jesień                      

a mieszkańcy wspominają ubiegłoroczną 

wycieczkę do Torunia. A może by się 

wybrać tam jeszcze raz? Pani Eugenia 

Młynowska, która nie uczestniczyła                       

w poprzednim wyjeździe często wspomina, 

że bardzo chciałaby zobaczyć siedzibę 

Radia Maryja z którym od wielu lat się 

modli. Inni mieszkańcy, również okazują 

duże zainteresowanie wyjazdem do 

Torunia. Decyzja zapadła. 27 września 

wyruszyliśmy w drogę. Głównym celem 

naszej podróży było Radio Maryja. Podróż 

przebiegła szybko i sprawnie. W siedzibie 

Radia Maryja o umówionej godzinie 

czekała na nas Pani przewodnik - 

wolontariuszka.

 
Jakie było nasze zaskoczenie, 

spodziewaliśmy się ogromnego obiektu                 

a to niewielki, ładnie zagospodarowany 

budynek, który można by wziąć za dom 

rekolekcyjny. 

Zwiedzanie zaczęliśmy od Kaplicy 

Zawierzenia. Jest to przeszklone 

pomieszczenie, które pełni funkcję 

muzeum pokazywanego wycieczkom 

odwiedzającym Radio Maryja. Kaplica 

Zawierzenia istnieje od początku 

funkcjonowania rozgłośni. Znajduje się w 

piwnicy budynku. Prowadzą do niej 

wąskie schodki przypominające,                       

że początkowo był to skromny domek 

przekazany zakonowi redemptorystów 

przez bezdzietne małżeństwo. Dopiero po 

kilku latach nieruchomość zaczęto 

rozbudowywać. Obok kaplicy znajdują się 

pamiątki po św. Janie Pawle II, w tym jego 

sutanna i pas.  

W samej kaplicy są relikwie papieża,                    

a także m.in. św. o. Pio i bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. Na ścianach wiszą setki 

wotów dziękczynnych, głównie różańców     

i obrączek ślubnych. Figurę Matki Boskiej 

otaczają srebrne róże. Kiedyś co roku 

jedną przesyłano w darze na Jasną Górę. 

Kaplica jest tak mała, że Msze św. może tu 

odprawiać tylko jeden kapłan, a co wieczór 

transmitowany jest Różaniec.  

 
Bardzo chcieliśmy zobaczyć studio 

radiowe z którego prowadzone są audycje 

oraz modlitwy. Po drodze  mieliśmy okazję 

zobaczyć muzeum płyt, które były 

wykorzystywane w programach 

radiowych. Kiedy dotarliśmy na miejsce 

okazało się, że pomieszczenia realizatorów 

wyglądają jak w każdym innym radiu. 

 
Inaczej niż w większości rozgłośni 

wyglądają za to radiowe korytarze.                    



Na ścianach wiszą obrazy przysłane przez 

słuchaczy. Eugenia Młynowska miała 

okazję zasiąść na krześle przed 

mikrofonem i poczuć się jak prowadząca 

audycję. Następnie przeszliśmy do Kaplicy 

Radiowej. Pani przewodnik bardzo 

ciekawie opowiadała o historii tego 

miejsca i rozdała pamiątkowe foldery. 

Pobyt w Radiu Maryja został uwieczniony 

na licznych pamiątkowych fotografiach. 

Było wiele radości a nawet u niektórych 

pojawiły się łzy wzruszenia. Kolejnym 

punktem zwiedzania był Kościół pw. 

Maryi Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji.

Prace budowlane przy kościele rozpoczęto 

w 2012 r. z inicjatywy o. Tadeusza 

Rydzyka, poświęconego w 2016r. Może on 

pomieścić ok. 3000 wiernych. Świątynia 

powstała jako wotum wdzięczności za 

pontyfikat papieża Jana Pawła II. 

Wchodzących wita jego pomnik. 

Naturalnej wielkości figura modlącego się 

Ojca Świętego ustawiona jest także                      

w głównej kaplicy.  

 

Wystrój świątyni głównie nawiązuje do 

polskiej tradycji 

 
Na ściennych malowidłach przedstawiono 

ważne postacie z historii naszego kraju, 

świętych, ale też powstańców                                 

i przywódców politycznych.  

Z kolei obrazy wokół chóru przedstawiają 

historie biblijne. Uczestnicy wycieczki: 

Eugenia Młynowska, Bożenna Bartlewicz, 

Renata Stępień, Maria Sobień i Maciej 

Gregorczyk byli pod ogromnym 

wrażeniem wielkości i wystroju obiektu 

oraz zewnętrznego terenu. 

 
Niestety pora zrobiła się późna i mimo 

tego, że chętnie zostalibyśmy w Toruniu 

dłużej nadszedł czas powrotu do domu. 

Przed nami była długa droga, ale wcale nie 

czuliśmy zmęczenia, ponieważ warto było 

poczuć klimat tego miejsca. Podczas 

wycieczki mieszkańcami opiekowali się 

Pani dyrektor Róża Nowak, pracownik 

socjalny Elżbieta Maroszek, oraz opiekun 

Anna Odzimek. 

Opracowała Elżbieta Maroszek 



ZWIEDZANIE RADOMIA 

  W dniu 19 września br. odbyła się 

oczekiwana wycieczka mieszkańców 

Domu po Radomiu. Zwiedzanie miasta                

z przewodnikiem Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno  Krajoznawczego Oddział                                     

w Radomiu było możliwie dzięki 

nawiązanym kontaktom przez mieszkankę 

Panią Bożeną Bartlewicz. W wycieczce 

pod przewodnictwem Pani Ireny 

Wiernickiej wzięli udział mieszkańcy 

Bożena Bartlewicz, Zofia Domagała, 

Eugenia Młynowska, Renata Stępień, 

Ryszard Milczarek pod opieką Róży 

Nowak, Elżbiety Maroszek oraz Leszka 

Bartosiaka. 

Pogoda w dniu wycieczki dopisała, 

a korzystając z samochodu wszędzie 

mieliśmy blisko, oraz łatwo dotrzeć. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Piotrówki, 

czyli miejsca średniowiecznego grodziska. 

 

Grodzisko powstało w wyniku potrzeb 

strategicznych, jak również potrzeb 

społeczno-ekonomicznych. Gród radomski 

stanowił ważny ośrodek administracyjny i 

handlowy na pograniczu Małopolski                      

i Mazowsza, był siedzibą kasztelani, 

obejmował tereny nad Radomką oraz 

Iłżanką. Na terenie grodziska przez 

kilkaset lat istniał Kościół św. Piotra,                  

od którego nazwę wzięła Piotrówka, 

nazywana kolebką Radomia.  

 

Odkrycia wykopaliskowe wskazują,                       

że Radom i jego okolice noszą ślady 

osadnictwa począwszy od schyłkowego 

paleolitu (12 000 – 8 000l.p.n.e.), aż do 

okresu wczesnopiastowskiego (X – XII                 

w n.e). Nazwa Radom wywodzi się 

prawdopodobnie od imienia Radomir, lub 

plemienia Radomierzań, brana jest pod 

uwagę również wersja historyków, łącząca 

nazwę od słów Kazimierza Wielkiego ”rad 

wam dam”, którymi godził się na 

przywileje handlowe dla mieszkańców.                                                                                                                                           

Zatrzymaliśmy się następnie przy 

historycznym Kościele Św. Wacława. 

 

Kościół powstał w XIIIw., 

z fundacji Leszka Białego lub Bolesława 

Wstydliwego i przejął funkcję kościoła 

parafialnego dla Radomia.                       

Po III rozbiorze Polski, od 1802r. kościół 

został zamieniony przez władze 

austriackie na magazyn, w czasie 

Księstwa Warszawskiego mieścił się tu 

magazyn wojskowy, w drugiej połowie 

XIX w. władze rosyjskie zamieniły 

budynek na więzienie. W latach 1920—

1927 utworzono tu szpital epidemiczny, 

a następnie (do 1945 r.) przytułek dla 

psychicznie chorych. Kolejne funkcje 

kościoła to: oddział psychiatryczny 

Szpitala Miejskiego 1945—1965 oraz 

Siedziba Ekspedycji Wykopaliskowej PAN 

(1965—1978). W 1978 r. obiekt 

przekazano Kurii Biskupiej, pierwszą 

Mszę Świętą w odrestaurowanym kościele 

odprawiono 9 czerwca 1985 r.  



Odrestaurowane wnętrze zaprojektował 

prof. Wiktor Zin. Wnętrze ukazuje 

panoramę dziejów Polski. Żyrandole oraz 

kinkiety ozdobione zostały przez mosiężne 

orły: piastowskie, Kazimierza Wielkiego, 

Jagielloński z okresu II Rzeczypospolitej. 

Na szczególną uwagę zasługują witraże, 

w których ukazani są kolejno: — Matka 

Boża AK, osłaniająca swoim płaszczem 

żołnierza, a Dzieciątko kładzie laur na 

jego głowie, — Św. Wacław w scenie 

przed bitwą odbiera miecz podarowany 

mu przez anioła, — Leszek Biały, 

fundator pierwszego  kościoła. 

 

 Następnym punktem zwiedzania 

miasta było stare Miasto Kazimierzowskie 

oraz Rynek. Około 1350 r. król Kazimierz 

Wielki założył Nowy Radom, który w 1364 

r. przeniósł na prawo magdeburskie. 

Osiedle miejskie zostało przeniesione 

z terenu Starego Radomia w nowe 

miejsce. Wzniesiony został murowany 

zamek, kościół pw. św. Jana Chrzciciela 

(fara Nowego Radomia) oraz ratusz. 

Miasto Kazimierzowskie zostało otoczone 

kamienno-ceglanym murem obronnym, 

którego oglądaliśmy zachowane 

fragmenty, przy ul. Wałowej. Dookoła 

murów przebiegała fosa, zasilana wodą 

z rzeki Mlecznej. Do miasta prowadziły 

trzy bramy: Lubelska, przy ul. Rwańskiej, 

Piotrkowska, przy ul. Szpitalnej 

oraz Iłżecka (Krakowska), przy ul. 

Krakowskiej.  

Oglądaliśmy dawny zamek królewski 

wybudowany przez Kazimierza Wielkiego 

w obrębie murów (gotycką budowlę 

z czerwonej cegły, o niewielkim znaczeniu 

militarnym), pełnił funkcję rezydencji 

mieszkalnej. Zamek Pełnił funkcję 

rezydencji wędrującego dworu 

królewskiego oraz był również siedzibą 

radomskiego starosty. Gościł koronowane 

głowy, cudzoziemskich posłów. Działał 

w nim sąd grodzki, odbywały się sesje 

sądu ziemskiego, kapturowego oraz 

Trybunału Skarbowego. W mury zamku 

zostały wmurowane pamiątkowe żeliwne 

tablice poświęcone podpisaniu unii 

wileńsko-radomskiej (1401r.)                               

i uchwaleniu konstytucji Nihil Novi 

(1505r.). 

Zatrzymaliśmy się przy Kościele 

pw. św. Jana Chrzciciela (fara Nowego 

Radomia), przy ul. Rwańskiej. 

Wzniesionego w latach 1360—1370 

z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. 

 

Bywało tu wielu znamienitych 

gości, głównie z dynastii Jagiellonów, 

w tym:  Władysław Jagiełło, Kazimierz 

Jagiellończyk, Zygmunt Stary i Zygmunt 

August, św. Jadwiga, św. Kazimierz 

Jagiellończyk (patron Radomia), 

Fryderyk Jagiellończyk (przyjął tu 

insygnia kardynalskie). W świątyni 

odbywały się uroczystości o charakterze 

religijnym, patriotycznym i okazjonalnym, 

głównie w związku z odbywającymi się 

w zamku posiedzeniami Sejmu 

i Trybunału Skarbowego oraz zjazdów 

szlacheckich. Tu zostali ochrzczeni m.in.: 

Jacek Malczewski (malarz symbolista), 

Tytus Chałubiński (wybitny lekarz, 

odkrywca Tatr) i Wanda Malczewska 

(sługa boża).  



Potem przeszliśmy na Stary Rynek 

Miasta. Usłyszeliśmy historię dotyczącą 

dawnego ratusza wzniesionego około 

połowy XIV w. za czasów króla 

Kazimierza Wielkiego, usytuowanego 

w centralnej części rynku, następnie 

rozebranego w  latach 1818—1819 

decyzją królewskiego namiestnika gen. 

Józefa Zajączka. Obecny gmach 

ratuszowy wzniesiono w latach 1845 – 

1848. wg projektu Henryka Marconiego                           

(z przeznaczeniem na biura magisterskie 

oraz pomieszczenia mieszkalne), w 1852 r. 

na wieży zainstalowano „zegar 

transparentowy”, później na elewacji 

został umieszczony herb miasta. 

  

Po 1919 r. urzędowali w ratuszu 

przedstawiciele władz samorządowych, 

m.in. Maria z Nynkowskich Kelles-Krauz, 

przewodnicząca Rady Miejskiej, Józef 

Grzecznarowski, prezydent Radomia, 

Maciej Glogier, wiceprezydent i senator 

RP. W 1924 r. gościł tu marszałek Józef 

Piłsudski. W latach 1963-2013 budynek 

był siedzibą Archiwum Państwowego 

w Radomiu. Obecnie każdego dnia 

w południe z wieży zegarowej 

rozbrzmiewa  hejnał - melodia 

skomponowana przez średniowiecznego 

kompozytora, Mikołaja z Radomia. 

W centralnym punkcie rynku usytuowany 

jest Pomnik Czynu Legionów 

(powiększona kopia figurki, którą 

legioniści podarowali Marszałkowi 

Piłsudskiemu jako prezent urodzinowy), 

postawiony po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości z inicjatywy majora 

Michała Tadeusza „Brzęk”-Osińskiego. 

 

 

Na rynku znajduje się również 

gmach Dawnego Kolegium Pijarów, 

założone w 1682 r. staraniem obywateli 

Radomia, w czasie zaborów Polski 

mieściła się w nim rosyjska szkoła 

rządową, a na początku XX w. Dyrekcja 

Kolei Państwowych, a następnie 

Gimnazjum im. Tytusa Chałubińskiego 

oraz Gimnazjum im. Jana 

Kochanowskiego. Obecnie gmach zajmuje 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego, które 

w swoich zbiorach posiada liczne 

pamiątki po swoim patronie: obrazy, 

rysunki, szkicownik oraz wielkie 

archiwum rodzinne, na które składają się 

cenne dokumenty, listy, zdjęcia, dyplomy. 

 

Zwróciliśmy uwagę na 

najciekawsze kamienice na rynku, to jest 

Kamienice Gąski i Esterki, 

odrestaurowane, pochodzące z XVII 

wieku. 



Następnie zwiedziliśmy Kościół oo. 

Bernardynów pod wezwaniem Św. 

Katarzyny, przy ul. Żeromskiego 6/8. 

Zakon bernardynów sprowadził do 

Radomia król Kazimierz Jagiellończyk. 

 

W Europie zachowało się niewiele tego 

typu budowli, w Polsce to unikatowa 

budowla. W latach 1861—863 klasztor był 

miejscem manifestacji patriotycznych,                 

w którym zapadały ważne decyzje 

z udziałem płk. M. Langiewicza, 

odprawiane były nabożeństwa w intencji 

ojczyzny. 

   

Ostatnim miejscem zwiedzanym 

była Katedra pw. Opieki Najświętszej 

Marii Panny, przy ul. H. Sienkiewicza. 

  

Kościół został wybudowany 

w latach 1896—1911 wg projektu Józefa 

Piusa Dziekońskiego. Od 25 marca 1992 

r. — katedra radomska. Jest to 

trójnawowa bazylika z transeptem, 

dominującą rozetą i trzema portalami. 

Projekt nawiązuje do gotyku 

francuskiego. Wysokie, 72-metrowe wieże 

kształtem nawiązują do wyższej wieży 

kościoła  Mariackiego w Krakowie. We 

wnętrzu dominuje ołtarz o kształcie 

tryptyku. W środkowej części, w niszy, 

umieszczono figurę patronki katedry  — 

Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku, 

rzeźbę wykonano z białego marmuru 

kararyjskiego w Rzymie. Po bokach 

usytuowano figury klęczących aniołów, 

a w częściach bocznych, pod 

baldachimami, umieszczone są rzeźby 

przedstawiające św. Wojciecha i św. 

Stanisława biskupa. 

 

 Wycieczka uczestnikom bardzo się 

spodobała. Planujemy kontynuowanie 

zwiedzania naszego pięknego, bogatego                  

w historię miasta Radomia. 

                                                                                                                            

Opracowała Róża Nowak 

 

 



Udział mieszkanki Domu 
Bożeny Bartlewicz, z domu 
Winczewskiej w projekcie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Radomiu 
„Europejczycy dla pokoju”                     
i „Dyskryminacja: Otwórzcie 
oczy” . 
 

Pani Bożena została zaproszona 
do udziału w spotkaniach ze świadkami 
historii organizowanymi w ZSE                       
w Radomiu. Dla mieszkanki było to 
szczególne ważne wydarzenie, gdyż 
dotyczyło zamordowanych kilkunastu 
członków jej rodziny podczas                  
II wojny światowej przez Niemców,                   
w ramach publicznych egzekucji                      
w Radomiu. Na spotkanie wybrała się                     
z Elżbietą Maroszek starszym 
pracownikiem socjalnym. Spotkanie                      
z udziałem młodzieży z Niemiec było 
dla Pani Bartlewicz ogromnym 
przeżyciem, gdyż wiązało się ze 
zmierzeniem z osobistymi przeżyciami, 
które wpłynęły na losy jej życia                            
i ocalałych najbliższych. 

 
Pani Bożena Bartlewicz, jest 

osobą bardzo energiczną, pełna 
zainteresowań historycznych, to również 
przewodnicząca Samorządu 
Mieszkańców Domu, zaangażowana                
w lokalne działania, współpracuje                    
z młodzieżą radomskich szkół,                             
studentami odbywającymi praktyki            

w placówce, a także organizacjami 
kombatanckimi, Instytutem Pamięci 
Narodowej, kandydowała dwukrotnie do 
Radomskiej Rady Seniorów. 

 

 

Mieszkanka uczestniczyła                          

w zorganizowanej wystawie                          

„Bohaterowie człowieczeństwa                          

w okupowanej Polsce i Radomiu”, 

powstałej w wyniku realizowanych 

projektów  przez szkoły partnerskie Zespół 

Szkół Ekonomicznych w Radomiu                        

i Ludwig-Erhard Paderbom (Niemcy). 

Projekty „Europejczycy dla pokoju”                    
i „Dyskryminacja: Otwórzcie oczy” 
poświęcone zostały głównie pamięci 
ofiar nazistowskiego bezprawia                          
i angażowania się na rzecz tych, którzy 
przeżyli.  

http://zse.radom.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=115:spotkanie-ze-wiadkami-historii-i&id=1764:2&tmpl=component&Itemid=0
http://zse.radom.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=116:spotkanie-ze-wiadkami-historii-ii&id=1787:28&tmpl=component&Itemid=0
http://zse.radom.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=116:spotkanie-ze-wiadkami-historii-ii&id=1783:24&tmpl=component&Itemid=0


Podczas spotkania mówiono o potrzebie 
utrwalania historii najnowszej i opiece 
nie tylko nad miejscami pamięci,                   
ale także bohaterami wojennych tragedii. 

 
W wyniku realizacji projektu 

wydano broszurę w języku polskim                           
i języku niemieckim poświęconą 
tragicznym losom radomskiej  rodziny 
Pani Bożeny, z domu Winczwskiej pn. 
„Samotność tych, którzy zostali. Bożena 
Winczewska opowiada historię swojej 
rodziny”. 

 
 

Zdjęcia w artykule z mieszkanką pochodzą ze 
strony internetowej Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Radomiu. 

Koordynatorzy projektu to Bożena 
Błaszczyk-Ziętek nauczyciel 
niemieckiego w ZSE w Radomiu, 
Christoph Mark nauczyciel historii w 
Ludwig-Erhard-Berufkolleg Paderborn 
oraz Irena Wiernicka, przwodnik PTTK 
w Radomiu. W ramach osobistej 
współpracy Bożeny Bartlewicz z Panem 
Christoph  Mark  powstała powyższa 
broszura, która dla mieszkanki jest 
szczególnie ważna, gdyż pomaga 
zmierzyć się z losem jej życia. 

                                                                                                           
Opracowała Róża Nowak 

 

 

Wiersz „Wynurzenie”          

 

Są chwile, kiedy czuję się zmęczona, 

ale szybko łapię oddech. 

Każda pora życia 

 przynosi nowe przyjemności i troski. 

Nie robię głupstw, 

nie walczę z biologią. 

Jedynie czasem przed zaśnięciem myślę, 

co bym chciała w sobie zachować. 

Chyba tę intensywność  

przeżywania wszystkiego 

i radość życia, którą ciągle mam. 

Nawet jeśli już siły nie takie  

wciąż mocno czuję i żyję. 

Jeśli już czegoś się obawiam,  

to tylko tego, żeby tego nie stracić. 

Wciąż chce mi się wstawać z łóżka. 

 

Wiersz autorstwa Bożeny Bartlewicz. 

 

 

 

 


