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Od Redakcji 
Szanowni Czytelnicy 

 
Biuletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza 

w Radomiu Nr 15, kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu 
poświęcamy został wydarzeniom w placówce w I kwartale 2017 r.                       

 
W tym numerze zamieszczamy informacje o wystawianych Jasełkach 

w Domu przez Uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej 
w Radomiu, Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Nadzieja”                
w Radomiu, Klub Seniora „Kazmierzówka” w Radomiu oraz uczniów PSP 
nr2 w Radomiu 
 

Publikujemy relacje z udziału Mieszkańców Domu                                             
w zorganizowanym Przeglądzie Kolęd oraz zabawie Walentynkowej                           
w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Bardzo miło zostaliśmy przyjęci,                            
a zabawa udała się znakomicie. Mieszkańcom spodobały się przestronne 
korytarze, ozdobione pięknie wykonanymi pracami plastycznymi, 
przygotowanymi w ramach terapii zajęciowej, które mogły się stać również 
znakomitą inspiracją dla naszych artystów. 

 
W ostatnich dniach karnawału, na ostatki przybyły do nas Kusaki, byli 

nimi mieszkańcy wraz z opiekunami z Domu Pomocy społecznej                             
w Radomiu, przy ul. Rodziny Ziętalów oraz Domu Pomocy Społecznej                       
w Jedlance. Wizytą sprawili nam wiele radości, było wesoło i zabawnie,                      
co opisujemy w biuletynie. 
 

Znajdziecie Państwo również  w tym numerze biuletynu relacje                  
z obchodzonego w dniu 8 marca br. Dnia Kobiet. Była to okazja do 
wspomnień z wydarzeń Domu, a przygotowany scenariusz o znaczeniu 
imion żeńskich, bardzo wszystkich zaciekawił, przybliżył nam znaczenie 
noszonych imion przez mieszkanki. 

 
                                                           Życzymy Państwu miłej lektury 

                                                 
                                                           Zespół Redakcyjny:  

   
                   Róża Nowak 

Małgorzata Murdza 
Elżbieta Maroszek 

Agnieszka Łęcka 



Jasełka w Domu 

W dniu 11.01.2017r. seniorzy                          

z Klubu Seniora „Kazimierzówka  

przy Parafii Bazyliki Mniejszej im. 

Św. Kazimierza w Radomiu oraz 

uczniowie PSP Nr 2 w Radomiu 

przybyli do Domu na wspólne 

kolędowanie z mieszkańcami. 

Goście przygotowali Jasełka, oraz 

znane kolędy, które wszystkim się 

bardzo spodobały. Uczestnicy 

Jasełek z zostali zaproszeni na 

przygotowany słodki poczęstunek 

oraz wspólne spotkanie                                  

z mieszkańcami. Była to okazja do 

opowiedzenia jak żyje się w Domu 

oraz powspominania lat młodości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzili nas również w dniu 

16.01.2017r. uczniowie Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Radomiu,     

z przedstawicielami Domu Pomocy 

Społecznej Nad Potokiem im. 

Bohdany „Danuty” Kijewskiej                   

w Radomiu, przy ul. Struga 88, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Stowarzyszenia „Nadzieja”                         

w Radomiu, którzy zaprezentowali 

mieszkańcom Domu znane i lubiane 

kolędy oraz Jasełka. 

 



  

Szkoła współpracuje z Domem, oraz 

mieszkanką Panią Bożeną 

Bartlewicz z domu Winczewską 

zaangażowaną w realizowany 

projekt przez uczniów „Świadkowie 

historii”. 

Opracowała: Róża Nowak 

 

PRZEGLĄD KOLĘD                        

W DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ                                

W JEDLANCE 

 

Na zaproszenie Pani Izabeli 

Lorenc Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Jedlance wybraliśmy 

się w dniu 25.01.2017 r. na wspólne   

kolędowania. W wizycie wzięli 

udział mieszkańcy Bożena 

Bartlewicz, Jolanta Stępień, Marta 

Wyrwińska, Eugenia Młynowska, 

Iwona Mendrek, Ryszard Milczarek 

oraz Róża Nowak Dyrektor Domu                       

i Elżbieta Maroszek starszy 

pracownik socjalny. 

 

Przegląd kolęd rozpoczęła 

powitaniem gości Izabela 

Lorenc Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej                               

w Jedlance.  

 

Następnie poszczególni 

uczestnicy przeglądu 

prezentowali przygotowane 

kolędy.  

 

 

 



 

Mieszkanka naszego Domu Bożena 

Bartlewicz zaprezentowała własny 

wiersz oraz opowiedziała o życiu 

mieszkańców. Wiersz się spodobał, 

a mieszkanka została nagrodzona 

brawami.  

 

 

Dyrektor Domu otrzymała 

pamiątkowe podziękowanie za 

udział w Przeglądzie Kolęd, które 

zostało wywieszone w naszej 

placówce.  

Po wspólnym kolędowaniu 

zorganizowany został dla 

uczestników poczęstunek,                    

a następnie odbyła się wspólna 

zabawa. Mieszkańcom Domu bardzo 

spodobała się wizyta oraz 

gościnność i serdeczność                             

z jaką zostali przyjęci.  

 

Nawiązaliśmy również bliższe 

znajomości, choć znamy się                    

z niektórymi mieszkańcami od wielu 

lat uczestnicząc wspólnie                       

w różnych spotkaniach oraz 

zabawach. 

Przygotowała: Róża Nowak 

 

 

Walentynki w Jedlance 

 

 14 lutego, w dniu św. 

Walentego, Mieszkańcy naszego 

Domu pojechali do DPS w Jedlance, 

na zabawę zorganizowaną dla 

uczczenia „Dnia Zakochanych”.  

W wyjeździe uczestniczyli: 

Eugenia Młynowska, Iwona 

Mendrek, Marta Wyrwińska oraz 

Ryszard Milczarek. Opiekę nad 

Mieszkańcami sprawowała 

Małgorzata Murdza, instruktor 

terapii zajęciowej. 



Dom Pomocy Społecznej                 

w Jedlance znajduje się na terenie 

gminy Jedlińsk. Jest to placówka 

stałego pobytu, dysponująca                            

140 miejscami dla kobiet i mężczyzn 

z różnym stopniem 

niepełnosprawności intelektualnej 

oraz przewlekle psychicznie 

chorych.  Pensjonariusze DPS                    

w Jedlance zamieszkują                                  

w pokojach 1, 2 i 3-osobowych. 

Przestronne korytarze zdobią liczne, 

pięknie wykonane prace plastyczne, 

tworzone na zajęciach arteterapii.  

 Po powitaniu nas przez 

Dyrektora Izabelę Lorenc, 

rozpoczęły się wspólne tańce.                    

Na parkiecie królowała muzyka 

disco polo, wraz z 

najpopularniejszym, ostatnio, 

utworem „Przez twe oczy zielone”. 

Zabawę ubarwiały wspaniałe, 

karnawałowe maski w których 

tańczyli mieszkańcy Domu                          

w Jedlance.  

Po doskonałym obiedzie, 

zadowoleni wróciliśmy do Radomia. 

 

Nie wiedzieliśmy, że naszych 

przyjaciół z Jedlanki będziemy 

niebawem gościć u siebie.                          

W Kusaki, tuż przed środą 

popielcową odwiedzili nas jako 

„przebierańcy” z wesołymi 

wierszykami i przyśpiewkami. 

Dziękujemy Wam za tak barwne 

zakończenie Karnawału. 

 

Opracowała: Małgorzata Murdza 

 

 

KUSAKI  

Kusaki (inaczej zapusty, 

ostatki lub bachusy) ostatnie dni 

karnawału zgodnie ze zwyczajami 

ludowymi obchodzone są  przed 

Środą Popielcową. W tych dniach 

uczestnicy Kusaków przebierają się 

np. za dziada lub za babę, zapusta 

lub osobników różnej narodowości. 

Do stałych postaci należą diabeł, 

krakowiak/ krakowianka, śmierć, 

panek, niedźwiedź, kozioł, koń, 

dziad. Kusakami nazywamy również 

osoby uczestniczące w tym 

obrzędzie. Mają one symboliczny 

wymiar, ponieważ nadejście diabła 

czy innych przebierańców zwiastuje 

koniec czasu karnawału i zaczątki 

Wielkiego Postu.  

 



Zgodnie z tradycją w ostatnie dni 

zapustów - karnawału, bawimy się. 

W tym czasie pojawiają się liczne 

grupy kolędników w przebraniach 

kozy, niedźwiedzia, konia, bociana, 

a także dziada, baby, Żyda, Cygana, 

Młodej Pary. Obecność maszkar 

zwierzęcych symbolizujących siłę, 

żywotność i płodność, miała 

pobudzić przyrodę                             

i spowodować szybkie nadejście 

wiosny. 

Tradycją jest wędrówka po domach. 

Przebierańcy udają się do mieszkań  

i po przemowie, śpiewie otrzymują 

wykup. Jeśli nic nie dostaną, 

porywają gospodarza i czekają na 

wykupił. Dają wtedy do zrozumienia 

gospodarzom do których zawitają,  

że jeśli nie wykupią się datkiem                  

w gotówce lub produktach,                           

w tradycji to oznaczało, że ich 

krowy nie dadzą im mleka lub 

"robactwo pole psuć będzie”. Tego 

dnia rozdaje się również potrawy,                   

by nikt nie był głodny.  

Przybyły do nas Kusaki z Domu 

Pomocy Społecznej w Jedlance,                  

z gminy Jedlińsk, w której 

tradycja jest od lat kultywowana. 

Byli świetnie poprzebierani, tak że 

trudno było ich rozpoznać. 

 

 

 

 

 

 

 



Znane jest również 

obchodzone w Jedlińsku Kusaki - 

Ścięcie Śmierci, jedyne tego rodzaju 

widowisko w Polsce. Ścięcie śmierci 

to obrzęd oznaczający koniec 

karnawału ale i zimy, o charakterze 

teatralnym.  

Główni bohaterowie tych wydarzeń 

to milcząca śmierć, kat, wójt, rada 

miejska oraz mieszczanie, którzy 

oskarżają śmierć, m.innymi Żyd.             

Na ulicach Jedlińska przez cały 

„kusy” wtorek można spotkać: 

Cygana, Cygankę, pannę młodą, 

diabełków, policjantów, baby, 

chłopów, diablicę, aniołków, itp. 

 

Przybyli do nas KUSAKI z Domu 

Pomocy Społecznej w Radomiu, 

przy ul. Rodziny Ziętalów.  

 

 

Zgodnie z tradycją przyjechali 

do nas mieszkańcy wraz                                 

z opiekunami z Domu Pomocy 

Społecznej w Radomiu, przy ul. 

Rodziny Ziętalów przebrani za 

Kusaków. Bawili nas wesołymi 

przyśpiewkami, żarcikami oraz 

tańcem. A do koszyczka również 

należało, zgodnie ze zwyczajem  coś 

włożyć, aby nam się dobrze darzyło  

… 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Przygotowała: Róża Nowak 

 

 

 

 



DZIEŃ KOBIET 
 

Tradycyjnie w dniu 

8.03.2017r. świętowaliśmy  Dzień 

Kobiet w Domu. W tym dniu 

zaproszeni zostali mieszkańcy na 

prezentację zdjęć z ostatnich 

wydarzeń Domu oraz słodki 

poczęstunek, przy kawie i herbacie. 

 
 

Była to świetna okazja do 

wspomnień z tego co działo się                        

w ostatnim czasie, mogliśmy 

zobaczyć jak wiele różnych 

wydarzeń i uroczystości miało u nas 

miejsce oraz w których braliśmy 

udział. 

 

 
 

 

Uczestnicy prezentacji odnajdywali 

siebie na zdjęciach, opowiadali co 

się działo. Mieszkańcy, którzy nie 

mogli wziąć udziału                             

w wydarzeniach osobiście, przede 

wszystkim ze względu na stan 

zdrowia oglądali również                           

z dużym zainteresowaniem zdjęcia. 

 

 
 

Następnie na uroczystość „Dzień 

kobiet” przygotowano wg 

scenariusza prezentację                       

o najpopularniejszych imionach 

żeńskich, oraz znaczeniu imienia. 

Mieszkanki miały dzięki temu 

możliwość przypomnieć sobie, bądź 

dowiedzieć się co oznacza ich imię.                               

Z ciekawością śledziliśmy znaczenie 

poszczególnych imion, oraz 

odnosiliśmy je do mieszkanek 

noszących imię, czy rzeczywiście 

opis znaczenia się sprawdza. Było 

przy tym wiele śmiechu,                           

a przede wszystkim zainteresowania, 

znaczeniem imion.  

 

W przyszłości chętnie 

wysłuchamy znaczenia również 

imion męskich. 

 

Po prezentacji „Dzień kobiet” 

wybraliśmy się na słodki 

poczęstunek przygotowany przez 

panie kucharki. Było bardzo wesoło 

i miło, dzień upłynął w świątecznej 

atmosferze. 

 

Przygotowała: Róża Nowak 
 


