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Od Redakcji 
Szanowni Czytelnicy 

 
Biuletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza 

w Radomiu Nr 14, kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu 
poświęcamy został wydarzeniom w placówce w IV kwartale 2016 r.                       

 
W tym numerze zamieszczamy informacje o przyznanym wyróżnieniu 

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Domu Pomocy 
Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu jako instytucji zaangażowanej                    
w działania na rzecz pomocy osobom starszym, które przyczyniły się                       
do poprawy funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym. Pani 
Elżbieta Maroszek otrzymała wyróżnienie od Marszałka „Zawsze 
pomocni”, przyznawane pracownikom pomocy społecznej szczególnie 
zaangażowanym w działania na rzecz pomocy. 

  
Publikujemy relacje z udziału Domu w III Festwalu Twórczości 

Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Zaprezentowane zostały prace 
wykonane w pracowni terapii zajęciowej przez mieszkańców, wykonane pod 
kierunkiem Małgorzaty Murdzy instruktora terapii zajęciowej. Za udział w 
Festiwalu Prezydent Miasta Radomia przyznał dla Domu dyplom uznania, 
oraz nagrodę główną w kategorii prace ręczne.  

 
Zamieszczamy reportaż z udziału mieszkanki Iwony Mendrek                         

w spektaklu „Miłość jedyna jest” wykonywanym przez Grupę Teatralną 
Stowarzyszenia Twórczości Artystycznej Osób z Zespołem Downa 
„OPATRZNOŚĆ, do której należy mieszkanka. Spektakl został oparty na 
utworach Piotra Rubika. 

 
Relacjonujemy Zabawę Andrzejkową w Domu zorganizowaną przy 

współudziale studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego w Radomiu, którzy pod kierunkiem Pani Alicji 
Klimowicz odbywali semestralne praktyki. W zabawie uczestniczyli 
zaprzyjaźnieni seniorzy z „Klubu Seniora” Kazimierzówka. 
  

A na zakończenie publikujemy wspomnienia ze spotkań Wigilijnych, 
w których uczestniczyli mieszkańcy Domu w grudniu br. Radio Plus Radom 
w Boże Narodzenie nagrało reportaż z tradycyjnego obchodzenia Świąt 
Bożego Narodzenia w Domu.              
                                                           Życzymy Państwu miłej lektury 
                                                oraz szczęśliwego Nowego Roku 2017 

                                                           Zespół Redakcyjny                 



WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO  
„ZAWSZE POMOCNI” 

 
16 listopada 2016r. Marszałek 

Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik przyznał wyróżnienie dla Domu 
Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza                         
w Radomiu jako instytucji 
zaangażowanej w działania na rzecz 
pomocy osobom starszym, które 
przyczyniły się do poprawy 
funkcjonowania tych osób                             
w środowisku lokalnym. Jest to dla 
pracowników Domu szczególnie ważne 
wyróżnienie przyznawane                                     
w województwie za innowatorskie 
działania, oraz szczególne 
zaangażowanie w działania pomocy 
społecznej. 

 
 
Pracownikowi socjalnemu Domu 
Elżbiecie Maroszek zostało przyznane 
przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego wyróżnienie „Zawsze 
pomocni” na organizowanej Konferencji 
„Rola pomocy społecznej w procesie 
deinstytucjonalizacji usług społecznych 
na Mazowszu”, zorganizowanej                         
w dniach 16-17 listopada 2016 roku                     
w Warszawie przez Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej.  

 
 

Konferencję połączono                              
z obchodami w województwie 
mazowieckim Dnia Pracownika 
Socjalnego, przypadającego 21 listopada. 

  
Uzasadnieniem przyznania wyróżnienia 
były działania Pani Maroszek, które 
przyczyniły się do uzyskania efektów dla 
mieszkańców, seniorów, oraz młodzieży 
wolontariackiej z lokalnego środowiska, 
takich jak: zaktywizowanie i integracja, 
wykorzystanie wielu różnych miejsc,                  
w których można się spotkać                           
spędzić wspólnie, ciekawie czas, 
atrakcyjnie i twórczo zagospodarować 
czas wolny, możliwość podzielenia się 
problemami oraz zdystansowania się do 
nich, uwrażliwienia na potrzeby, 
umiejętności i oczekiwania różnych grup 
wiekowych, zmniejszenie dystansu 
międzypokoleniowego, rozwinięcie 
współpracy pomiędzy instytucjami, 
możliwość poznania i promowania 
działania domów pomocy społecznej, 



przeciwdziałanie negatywnym 
stereotypom starości, domu pomocy 
społecznej oraz wzajemnym 
uprzedzeniom międzypokoleniowym. 

 
Pani Elżbieta Maroszek aktywnie działa 
jako reprezentant Domu w ramach 
Centrum Aktywności Lokalnej Rejonu 
Nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radomiu, na rzecz 
społeczności lokalnej, a w szczególności 
seniorów. Jest głównym inicjatorem 
przedsięwzięć na rzecz włączania 
mieszkańców Domu w życie lokalnego 
środowiska, jak również osób starszych              
i młodzieży z Osiedla Zamłynie                      
w życie mieszkańców Domu, między 
innymi poprzez organizowane spotkania, 
wspólne spędzanie czasu oraz działania 
wolontarystyczne. 
 

                   
 
Jest zaangażowana od kilku lat                        
w szkolenia opiekunów, praktykantów 
(pielęgniarek, pracowników socjalnych, 
fizjoterapeutów) Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w 
Radomiu, Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego, Centrum Kształcenia 
Dorosłych „Edukacja”, Centrum Nauki        
i Biznesu „Żak”. Współorganizuje 
współpracę międzypokoleniową 
mieszkańców Domu ze szkołami. 
Aktywnie włącza się w świadczenie 
usług opiekuńczo – socjalnych 
(bytowych), rehabilitacyjnych dla osób 
starszych w Domu.             

 

 
Organizuje coroczne wyjazdy 
pielgrzymkowe mieszkańców 
niepełnosprawnych w czerwcu do 
Sanktuarium Matki Bożej w Czarnej                  
z udziałem ks. Biskupa Diecezji 
Radomskiej.

 
Aktywnie współpracuje z Klubem 
Seniora Kazimierzówka przy Parafii Św. 
Kazimierza w Radomiu, Grupą Teatralną 
Stowarzyszenia Twórczości Artystycznej 
Osób z Zespołem Downa, Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego. 
Pani Maroszek za powyższe działania  
uhonorowana została wyróżnieniem 
„Zawsze pomocni” przyznawanym w 
województwie

 
Przygotowała Róża Nowak 

 



 
RELACJE Z UDZIAŁU 

DOMU W III FESTIWALU 
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 
OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

W dniu 26 października br.                     
odbył się Festiwal Twórczości 
Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych w Sali 
Koncertowej Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga 
w Radomiu. Uroczystość 
rozpoczął występ ubiegłorocznego 
laureata Środowiskowego Domu 
Samopomocy działający przy 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „RAZEM”                   
w 
Radomiu.

 
Festiwal to szczególne 

wydarzenie, którego ideą jest 
prezentacja i promocja twórczości 
artystycznej uczestników, 
inspiracja do poszukiwań nowych 
form pracy artystycznej, rozwój 
kreatywności, wyobraźni, 
zainteresowań i talentów. Celem 
konkursu jest tworzenie 
możliwości wymiany doświadczeń 
artystycznych osób 
niepełnosprawnych, kształtowanie 
umiejętności współzawodnictwa, 
włączanie w życie lokalnej 
społeczności.  

Uczestnicy Festiwalu zgłaszają 
Organizatorowi występ w wybranej 
przez siebie obowiązującej 
kategorii konkursu: taniec, 
piosenka, inne, małe formy 
artystyczne – np.: skecz, kabaret, 
mini przedstawienie itp. 

W ramach Festiwalu 
uczestnicy mogą zgłosić swój 
udział w dodatkowej kategorii, 
którą stanowią prace ręczne.  

Korzystając z tej możliwości 
konkurencji Festiwalu w ramach 
terapii zajęciowej przygotowane 
zostały prace wykonane w Domu, 
przez mieszkańców pod 
kierunkiem Małgorzaty Murdzy 
instruktora terapii zajęciowej, 
które zostały zaprezentowane,                      
w kategorii prace ręczne. Prace 
mieszkańcy wykonali w pracowni 
terapeutycznej, w ramach 
prowadzonej terapii w kategorii 
prace ręczne, malarstwo, rysunek                         
i grafika. Mogliśmy podziwiać 
wyeksponowane prace na wystawie 
przygotowane przez mieszkańców 
Jerzego Darnickiego (malowane 
farbami obrazy), Martę Wyrwińską 
(haftowane serwetki), oraz inne 
prace (między innymi zdobione 
przedmioty) wykonane przez 
Marię Sobień, Bożenę Bartlewicz, 
Iwonę Mendrek, Ryszarda 
Milczarka, Krzysztofa Bilskiego, 
Władysława Pyszczaka. 

 
 



Prezentacja prac ręcznych 
odbywa się w formie wystawy                      
i wymaga dostarczenia wyrobów             
w postaci gotowej do ekspozycji, 
były również na poczęstunek 
słodkie 
ciasteczka

 
- wyroby prezentowali Małgorzata 
Murdza oraz Sebastian 
Blejsz.

              
W kategorii prace ręczne 
wystawcami prac były przede 
wszystkim warsztaty terapii 
zajęciowej z Radomia, które 
prezentowały swoje wyroby. 

W kategorii taniec, piosenka 
oraz inne małe formy artystyczne 
startowali wykonawcy z placówek 
kształcących dzieci, młodzież                        
i dorosłych specjalnej troski oraz 
ośrodków wsparcia. Prezentacje 
były bardzo rytmiczne, wesołe, 
bardzo dobrze przygotowane, 
porywające do wspólnej zabawy, 
co świetnie odbierali uczestnicy na 
sali koncertowej. Występy oraz 
prace ręczne oceniało jury 
konkursowe, w skład którego 
weszli przedstawiciele Urzędu 

Miejskiego, a przede wszystkim 
Prezydent Miasta Radomia, 
instytucji kultury oraz mediów. 

 
Na laureatów czekały nagrody: 
laptopy i cyfrowe aparaty 
fotograficzne, a dla wszystkich 
uczestników pamiątkowe dyplomy. 

 
Po ogłoszeniu wyników 

nastąpiło wręczenie nagród 
najlepszym zespołom. Okazało się, 
że laureatem w kategorii prace 
ręczne został ogłoszony Dom 
Pomocy Społecznej im. Św. 
Kazimierza w Radomiu. Radość 
była wielka, tym bardziej, że 
nagrodę główną laptop przekazał 
Radosław Witkowski Prezydent 
Miasta Radomia mieszkańcom, 
których reprezentowali Iwona 
Mendrek i Marta Wyrwińska oraz 
Róża Nowak dyrektor 
Domu.

  



Następnie były wspólne zdjęcia, 
dużo radości oraz 
szczęścia.

 
Po Festiwalu przekazaliśmy 

mieszkańcom Domu radosną 
informację o otrzymanej 
nagrodzie, dzięki ich aktywnej 
pracy w ramach terapii zajęciowej 
pod kierunkiem i inspiracjach  
Małgorzaty Murdzy instruktora 
terapii 
zajęciowej.

 
 
Opracowała Róża Nowak 

 
 

SPEKTAKL „MIŁOŚĆ JEDYNA 
JEST” 
  

 W dniu 31 października na 

dużej scenie Teatru Powszechnego 

im. Jana Kochanowskiego w 

Radomiu odbyła się premiera 

spektaklu "Miłość jedyna jest" w 

wykonaniu Grupy Teatralnej 

Stowarzyszenia Twórczości 

Artystycznej Osób z Zespołem 

Downa "Opatrzność". Sala teatru 

była wypełniona, goście dopisali. 

Wśród wykonawców prezentowała 

się mieszkanka Domu Iwona 

Mendrek, która od wielu już lat jest 

członkiem Grupy Teatralnej i bierze 

udział w przedstawieniach. 

Wszystkich zebranych powitała Pani 

Anna Klińska Majcher - prezes 

Stowarzyszenia mówiąc między 

innymi  na temat choroby 

Downa.

 
Wyjaśniła pokrótce, że zespół 

Downa polega na uszkodzeniu 21 

pary chromosomów przez 

dodatkowy chromosom. Pani Anna 

żartobliwie nazwała go genem 

miłości. Zaznaczyła, że osoby nim 

obdarzone kochają szczerze                           

i bezinteresownie.  

W zaprezentowanym spektaklu 

wykorzystano  utwory Piotra 

Rubika. Przedstawienie było 

doskonale przygotowane, przy 

pięknej scenografii aktorzy  

recytowali przygotowane teksty, a 

utwory  muzyczne w ich wykonaniu 

były bardzo przekonywujące. Całość 

dopełniał dobrze wyreżyserowany 

układchoreograficzny.

 



Ręce same składały się do oklasków. 

Mieszkanka Domu Iwona Mendrek 

odważnie i bez zająknięcia 

wypowiedziała swoją kwestię tak, że 

wszyscy byliśmy z niej 

dumni.

  
Wśród niepełnosprawnych artystów 

byli wolontariusze, którzy służyli 

dyskretną pomocą. Widowisko 

wypadło bardzo profesjonalnie i już 

nie możemy się doczekać kolejnego. 

Artyści zostali nagrodzeni gromkimi 

brawami. 

 Po spektaklu zaproszeni 

goście zabrali głos. Ks. biskup 

Henryk Tomasik podziękował za 

przygotowanie pięknego 

przedstawienia doceniając trud                            

i wysiłek w jego przygotowaniu, 

życzył twórcom dalszej owocnej 

pracy.  

Następnie Pani dyrektor Róża 

Nowak pogratulowała udanego                     

i wzruszającego występu,  wręczając 

na ręce Pani Anny słodki upominek 

dla wszystkich występujących. Pani 

Anna Majcher, również 

podziękowała Pani dyrektor za 

długoletnią współpracę i pomoc 

udzielaną Iwonie Mendrek                           

w dojazdach na próby. 

Do teatru na przedstawienie udali 

się: panie Marta Wyrwińska                                

i Eugenia Młynowska oraz panowie 

Andrzej Banasiak i Adam Jakóbiak 

pod opieką pani dyrektor Róży 

Nowak i pracownika socjalnego 

Elżbiety Maroszek. 

 
 

Bal Andrzejkowy 

W czwartek 25 listopada                         

w Domu Pomocy Społecznej                       

im. św. Kazimierza w Radomiu odbył 

się Bal Andrzejkowy.  

Już od rana mieszkańcy ochoczo 

pomagali pracownikom                              

w dekorowaniu stołówki, w której 

miała odbyć się zabawa.                                     

W przygotowaniu wystroju pomagali 

praktykujący w DPS studenci 

pielęgniarstwa. Rozwieszono kolorowe 

balony oraz wykonane wcześniej, 

podczas zajęć terapii, kwiaty z bibuły.  

Po przybyciu Seniorek,                            

z zaprzyjaźnionego z Domem Klubu 

„Kazimierzówka”, rozpoczęto wróżby. 

 



Panie stanu wolnego zastanawiały się, 

która pierwsza wyjdzie za mąż i jak 

będzie miał na imię przyszły mąż, a 

panowie rozglądali się, czy wśród 

obecnych znajduje się „ta jedyna”. 

Można było poczuć wyjątkową 

atmosferę i moc andrzejkowych 

wróżb.

  

Potem przyszedł czas na tańce 

przy rytmicznych przebojach. 

                    

W przerwach na odpoczynek 

kosztowano pysznych smakołyków.                   

Nie zabrakło śmiechów i żartów.            

W niezwykłej atmosferze, przy muzyce 

i słodkim poczęstunku czas minął 

bardzo szybko.  

 

Dziękujemy za wspaniałą 

zabawę i … Do zobaczenia. 

 

Szczególne podziękowania dla: grupy 

młodzieży studiującej pielęgniarstwo na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury 

Fizycznej UTH w Radomiu, za pomoc 

w przygotowaniu dekoracji                                   

oraz przeprowadzenie zabaw i wróżb -

pani mgr Alicji Klimowicz, która 

opiekuje się studentami UTH. 

 

Opracowała: Małgorzata Murdza – 

starszy instruktor terapii zajęciowej                                                                         



SPOTKANIA WIGILIJNE 

MIESZKAŃCÓW DOMU 

 

Reprezentacja mieszkańcy 
Domu w dniu 14.12.2016r. 
uczestniczyła w Spotkaniu 
Wigilijnym Pana Prezydenta                      
z Radomskimi Organizacjami 
Pozarządowymi.  

Uczestnikami spotkania byli Pani 
Bożena Bartlewicz, Pan Jerzy 
Darnicki oraz Pan Ryszard 
Milczarek pod opieką Pani 
Małgorzaty Murdzy – starszego 
instruktora terapii zajęciowej. 
Zorganizowane spotkanie 
wprowadziło mieszkańców                        
w uroczystą atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia, chociaż w 
Domu przygotowania trwały już od 
dawna. Następnie w dniu                    
21 grudnia 2016r. mieszkańcy 
Domu uczestniczyli najpierw                       
w Spotkaniu Wigilijnym                              
w Publicznym Przedszkolu Nr 13, 
przy ul. Garbarskiej – Pani Maria 
Sobień, Eugenia Młynowska, 
Iwona Mendrek, Marta 
Wyrwińska, 

 

 

a następnie w godzinach 
popołudniowych wybrali się na 
Spotkanie Wigilijne w Klubie 
Seniora „Kazimierzówka” 
działającym przy Parafii Św. 
Kazimierza     w Radomiu, pod 
opieką pracownika socjalnego 
Elżbiety Maroszek oraz dyrektora 
Róży Nowak.  

Mieszkańcy zostali przyjęci 
wszędzie bardzo miło, było wiele 
wzruszeń, przełamanie się 
tradycyjnie opłatkiem oraz 
składanie życzeń. W uroczystą 
atmosferę nadchodzących Świąt 
wprowadzał śpiew kolęd oraz 
składane życzenia, otrzymywane 
podarki. W Klubie Seniora 
tradycyjne Spotkanie rozpoczął ks. 
Prałat Grzegorz Senderski, 
odczytując słowa Ewangelii,                                           
a następnie życzenia złożyła Anna 
Ozga kierownik Klubu Seniora 
„Kazimierzówka”. Oczywiście, 
tradycyjnie przekazane zostały 
seniorom oraz gościom życzenia 
od mieszkańców i pracowników 
Domu Pomocy Społecznej im. Św. 
Kazimierza w Radomiu, wraz                     
z symbolicznym podarkiem. 

Wiedzieliśmy, że już niewiele 
czasu pozostało do Wigilii Bożego 
Narodzenia obchodzonej w Domu, 
więc byliśmy w oczekiwaniu na 
nadchodzące Boże Narodzenie.            

24 grudnia w br. przypadał    
w sobotę, więc tym bardziej dla 
wszystkich był to dzień 
świąteczny, a najpilniejsze prace 
wykonane.



 
O godz. 12.30 rozpoczęliśmy 
Wigilię Bożego Narodzenia od 
wspólnej modlitwy, komunii św. 
oraz przełamania się 
opłatkiem.

  

Uroczystość uświetniała 
grając organistka Pani Ewa                          
z Parafii w Sławnie. Mieczysław 
Drypa ks. kapelan wraz z Różą 
Nowak dyrektorem Domu 
odwiedzili chorych mieszkańców 
w pokojach, z którymi przełamali 
się opłatkiem oraz złożyli 
życzenia. Było wiele wzruszeń, 
oraz szczególnie miłych słów, 
życzeń związanych                            
z nadzieją.  

Następnie udaliśmy się na 
przygotowaną wieczerzę Wigilijną 
do jadalni. Stoły zostały 
przepięknie udekorowane, nakryte 
białymi obrusami, oraz podano 
postne potrawy wigilijne. 
Pachniało choinką, oraz odbijały 
się płomienie świec. Na stołach 
były oczywiście ryby, śledzie, 
kapusta z grzybami, pierogi                      
z kapustą i grzybami, barszcz 
grzybowy, kompot z suszu, 
racuchy oraz ciasto 
piernikowe.

 
Po spożyciu tradycyjnych potraw 
śpiewaliśmy kolędy i pastorałki,                   
a ks. kanonik przygotował 
wybraną, na ten wyjątkowy 
dzień.

 

Zrobiło się bardzo 
uroczyście, panowała domowa 
atmosfera, były życzenia oraz 
wspomnienia minionych Wigilii w 
Domu oraz spędzanych przez 
mieszkańców                 w gronie 
rodziny. 



  

Tradycyjnie złożyła życzenia 
świąteczne  Bożena Bartlewicz – 
Przewodnicząca Samorządu 
Mieszkańców, podziękowała 
również pracownikom za 
przygotowanie potraw wigilijnych. 

 

Nawiązując do tradycji 
Mieszkańcy otrzymali świąteczne 
paczki ze słodyczami, kawą lub 
herbatą oraz owocami, które były 
oczywiście miłą niespodzianką. 

  

 

Był to wyjątkowy wieczór, 
przeżywany tak jak w rodzinnych 
domach, przy osobach bliskich, nie 
zabrakło również osób 
odwiedzających mieszkańców                         
i rodzin, co jeszcze bardziej 
potęgowało wzruszenia                                            
i radość. 

 

 

W Boże Narodzenie 25 
grudnia 2016r. gościło w Domu 
Radio Plus Radom, podobnie jak 
w roku ubiegłym, relacjonując na 
żywo jak świętują Mieszkańcy 
Boże Narodzenie w Domu 
Pomocy Społecznej im. Św. 
Kazimierza w Radomiu. Mieliśmy 
możliwość słuchania nas na 
antenie radiowej, oraz przeżywania 
tych szczególnych Świąt Bożego 
Narodzenia.  

 

                            
   Przygotowała:  Róża Nowak 


