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Biuletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza 

w Radomiu Nr 16, kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu 
poświęcamy został wydarzeniom w placówce w II kwartale 2017 r.                       

 
W tym numerze znajdziecie Państwo relacje z obchodzonych 

Radomskich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, w czasie których 
prezentowaliśmy prace i wyroby wykonane w ramach terapii zajęciowej oraz 
terapii kulinarnej. Na uroczystości wybrali się przedstawiciele mieszkańców. 
 

 W pierwszych dniach czerwca mieszkańcy Domu pojechali na 
oczekiwaną wycieczkę, tym razem zaplanowano wyjazd na święty Krzyż 
oraz do Kałkowa. Pogoda dopisała, a jak było można przeczytać                              
w tym biuletynie.    

 
Zamieszczamy również relacje z udziału mieszkańców w Pikniku 

Letnim „Dodajemy życia do lat” zorganizowanym 20 czerwca br. przez 
Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, przy ul. 
Wyścigowej. 

 
Tradycyjnie w czerwcu świętowaliśmy imieniny mieszkańców Domu. 

Uroczystość swoją obecnością uświetnił Pan Jerzy Zawodnik Wiceprezydent 
Miasta Radomia. Młodzież ze szkół 72. Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego zaprezentowała pokaz strojów i fryzur,                         
oraz pokaz tańca w stylu Hip-Hop, które bardzo się spodobały. Natomiast 
Seniorzy z Klubu Seniora „Kazimierzówka”, mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance oraz Domu Pomocy Społecznej w Radomiu, przy                  
ul. Rodziny Ziętalów przygotowała okolicznościowe piosenki, przy których 
się świetnie bawiono.  Pogoda dopisała więc mogliśmy korzystać z uroków 
rozpoczynającego się lata. 

 
Na terenie Parafii Św. Kazimierza Bazyliki Mniejszej w Radomiu, przy 

ul. Głównej w dniu 28 czerwca br. odbył się Festyn dla  Seniorów, więc była 
to kolejna okazja do wspaniałej zabawy, w której organizację i udział się 
włączyliśmy, co relacjonujemy w tym numerze. 
 
 

                                                           Życzymy Państwu miłej lektury 
                                                 

                                                           Zespół Redakcyjny  



Radomskie Dni Godności 

Osób Niepełnosprawnych 

 

Mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej im. św. Kazimierza                 

w Radomiu, uczestniczyli, w XIV już 

Radomskich Dniach Godności Osób 

Niepełnosprawnych, które  odbyły się 

w dniach 18 - 20 maja  2017 r.  

Obchody rozpoczęła msza 

święta, w intencji osób 

niepełnosprawnych, odprawiona                     

w Kościele św. Jana Chrzciciela.                  

Po mszy, z ulicy Rwańskiej, wyruszył 

barwny korowód, który zatrzymał się 

na placu Corazziego, przed Urzędem 

Miejskim. Tu  nastąpiło symboliczne 

przekazanie, przedstawicielom osób 

niepełnosprawnych, kluczy do bram 

Miasta. Klucze wręczył Jerzy 

Zawodnik, wiceprezydent Radomia, 

który zaprosił wszystkich obecnych do 

wspólnej zabawy. Muzyka, taniec                     

i śpiew wypełniły przestrzeń przed UM.   

Można było obejrzeć występy 

artystyczne, w wykonaniu dzieci                        

i młodzieży niepełnosprawnej.                       

 

Był również kiermasz, tworzonych 

ręcznie, prac. Nasz DPS zaprezentował 

„dzieła” wykonane przez uczestników 

terapii zajęciowej. 

 

Twórczość naszych artystów: 

Krzysztofa Bilskiego, Jerzego 

Darnickiego, Ryszarda Milczarka,Marii 

Sobień, Bożenny Bartlewicz,Marty 

Wyrwińskiej,Marka Kołodziejczyka, 

Władysława Pyszczaka, budziła 

ogromne zainteresowanie wśród 

mieszkańców Radomia. 

Opracowała: Małgorzata Murdza 



                         

Wycieczka                

– 7 czerwca 2017 r. 

 Program wycieczki: 

 Wyjazd z Radomia 

 Zwiedzanie Klasztoru na Św. 

Krzyżu 

 Przejazd do Dębu Bartka 

 Zwiedzanie Sanktuarium                     

w Kałkowie 

 Powrót do Radomia 

 

Klasztor Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej                                     

i Sanktuarium Relikwii Drzewa 

Krzyża Świętego. 

 Powstanie klasztoru na 

Świętym Krzyżu blisko związane 

jest z osobą św. Emeryka, 

królewicza węgierskiego                              

i obecnością w tym miejscu Relikwii 

Krzyża Świętego. Według legendy, 

Św. Emeryk, (jedyny syn Stefana I, 

króla Węgier i następca tronu),                   

za czasów pierwszego króla Polski 

Bolesława Chrobrego przybył na 

grób św. Wojciecha. Zgodnie                       

z ówczesnym zwyczajem, jako 

rękojmię bezpieczeństwa, na podróż 

zabrał ze sobą mały relikwiarz                    

z cząstką Krzyża Świętego. W czasie 

drogi Emeryk brał udział                          

w polowaniu w tutejszych górskich 

lasach. W pogoni za jeleniem miał 

widzenie anioła, który prosił go, by 

na Świętym Krzyżu zostawił 

Relikwię Krzyża Świętego, co też 

osobiści uczynił. Udał się na Łysą 

Górę i klasztorowi tudzież braciom 

Św. Benedykta ofiarował Święty 

Krzyż, który nosił.  

Relikwie Krzyża Świętego, 

które pochodziły z Ziemi Świętej, 

można zobaczyć w klasztorze, który 

stał się pierwszym i najstarszym 

sanktuarium na Ziemiach Polskich.  

 

 



We wnętrzach kościoła pw. 

Trójcy Świętej na szczególną uwagę 

zasługują olbrzymie obrazy, m.in. 

ten przedstawiający legendę                   

o św. Emeryku. 

 

 

 

Dla turystów otwarte jest 

także muzeum misyjne, do którego 

wstęp kosztuje tyle, ile jesteśmy w 

stanie zapłacić za cegiełkę na misje 

Ojców Oblatów. Z boku kościoła, po 

jego zewnętrznej stronie, jest zejście 

do krypty Księcia Jeremiego 

Wiśniowieckiego, gdzie można 

oglądać jego zmumifikowane ciało. 

 

 

Dąb Bartek, to najsłynniejsze 

polskie drzewo, które znajduje się  

 w Zagnańsku w województwie 

świętokrzyskim.  

 

Dąb mierzy 30 metrów 

wysokości. Ze względu na 

spróchniały pień trudno jest 

dokładnie oszacować wiek drzewa, 

naukowcy określili, że Dąb Bartek 

liczy od 645 do 670 lat, choć 

według tradycji drzewo                  

ma aż 1200 lat.  

Dąb Bartek uznany został za 

pomnik przyrody. Według legend                 

w cieniu dębu odpoczywali 

Bolesław Krzywousty i Jan III 

Sobieski. 

 



Sanktuarium Matki Bożej, 

Bolesnej Królowej Polski, Pani 

Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie 

- Godowie zaczęto wznosić                       

1981 roku. Dzisiaj kompleks 

religijny zajmuje powierzchnię 9 ha.  

 

 

 

Znajdują się tam: kamienne 

stacje drogi krzyżowej, figura Matki 

Bożej, z białym orłem w koronie u 

stóp, otoczona różańcem 

układającym się w kontury Polski, 

kapliczka Piety.  

 

Ważnym elementem jest 

również monumentalna Golgota 

Świętokrzyska, czyli martyrologium 

narodu polskiego. Front budowli 

zdobią godła państwowe z różnych 

epok. Na 5 kondygnacjach 

wydzielono 35 oratoriów (miejsc 

modlitwy).  

 

 

 

Najważniejszą budowlą jest 

kościół MB Bolesnej Królowej 

Polski, nawiązujący architekturą 

oraz wystrojem do stylu 

barokowego. Przedmiotem kultu jest 

kopia wizerunku MB Licheńskiej, 

znajdująca się w górnym kościele. 

W świątyni dolnej, znajduje się 

obraz przedstawiający św. Alberta 

Chmielowskiego, a obok można się 

pomodlić w kaplicy żołnierzy Armii 

Krajowej. 

 

 



 

Na terenie sanktuarium 

znajduje się ruchoma Panorama 

Świętokrzyska, prezentująca historię 

Kielecczyzny. Ciekawostką                       

jest mini zoo.  

 

 

Na wycieczkę pojechali 

Mieszkańcy DPS: Maria Sobień,              

Zofia Domagała, Marta Wyrwińska, 

Ryszard Milczarek, Zbysław 

Śpiewakowski, Andrzej Banasiak. 

Opiekę sprawowały: Małgorzata 

Murdza, instruktor terapii zajęciowej 

i Jolanta Lament, opiekunka. 

 

Opisała Małgorzata Murdza 

 

PIKNIK LETNI 

„DODAJEMY ŻYCIA 

DO LAT” 

 

Mieszkańcy Domu zostali 

zaproszeni w dniu 20 czerwca br. do 

Domu Pomocy Społecznej Weterana 

Walki i Pracy w Radomiu na 

organizowany Piknik Letni 

„Dodajemy życia do lat”. Podczas 

organizowanego pikniku 

zaprezentowaliśmy działalność 

Domu, przygotowana została 

wystawa prac powstałych w ramach 

prowadzonej terapii zajęciowej. 

Mieszkańców Domu reprezentowali: 

Marta Wyrwińska, Eugenia 

Młynowska, Maria Sobień, Iwona 

Mendrek, Andrzej Banasiak oraz 

Ryszard Milczarek.  

 

 



Z mieszkańcami wybrały się na 

piknik Róża Nowak – Dyrektor 

Domu oraz Elżbieta Maroszek 

starszy pracownik socjalny. 

Uroczystość organizatorom bardzo 

się udała. W programie była: 

prezentacja artystyczna 

mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej Weterana Walki i Pracy 

w Radomiu, występy artystyczne 

uczniów PSP nr 4 w Radomiu oraz 

PG nr 2 w Radomiu, występ 

taneczny Stowarzyszenia Centrum 

Młodzieży „ARKA” w Radomiu, 

parada uczniów Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w 

Radomiu, prezentacja oraz parada 

Stowarzyszenia „MOTOSERCE”, 

występ artystyczny Domu Kultury 

„BORKI” oraz występ chóru 

„GOSPEL” z Radomia. Podczas 

pikniku zapewniono miłą atmosferę, 

oraz poczęstunek. 

 

Pogoda szczególnie w ten dzień 

dopisała, jak na początek lata 

wypada, więc promienie słoneczne 

rozgrzewały uczestników do 

świetnej zabawy. Bardzo miło nam 

było gościć w Domu Pomocy 

Społecznej Weterana Walki i Pracy 

w Radomiu, w którym spotkaliśmy 

wiele znajomych osób, w tym 

również byłych pracowników 

Agnieszką Zakonek oraz Annę 

Jagiełło, z którymi dobrze było się 

znów spotkać.  Piknik Letni bardzo 

nam się spodobał. Mieszkańcy 

chętnie pozowali do zdjęć, świetnie 

się bawili, z zainteresowaniem 

oglądali przygotowane prezentacje, 

jak również chętnie korzystali                       

z zorganizowanych porad, 

szczególnie dotyczących osób 

starszych. 

 

 

Przygotowała: Róża Nowak 



IMIENINY 

PANA  JANA 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Kazimierza w Radomiu 

Róża Nowak 

serdecznie zaprasza 

na uroczystość „Imieniny Pana 

Jana”  
w Domu Pomocy Społecznej im. Św. 

Kazimierza w Radomiu, ul. 

Garbarska 35 

w dniu 22 czerwca 2017 roku,              

o godz. 12.30 

Program uroczystości: 
 Powitanie Gości oraz wystąpienie 

Przewodniczącej Samorządu 

Mieszkańców  

 Prezentacja uczniów Szkół im. 72 

Pułku Piechoty w Radomiu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego  

 Występ Seniorów Klubu 

Kazimierzówka w Radomiu 

 Występ Mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Jedlance 

 Występ Mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Radomiu,                     

ul. Rodziny Ziętalów 

  Poczęstunek  

  Zaproszenie Gości do wspólnej 

zabawy przez Mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej  

       im. Św. Kazimierza w Radomiu 

 

Corocznie w czerwcu 

świętujemy imieniny wszystkich 

Mieszkańców Domu na uroczystości 

pn. „Imieniny Pana Jana”. W tym 

świątecznym dniu radujemy się                 

i wspólnie bawimy wraz                     

z przybyłymi gośćmi, korzystając                 

z letniej, sprzyjającej pogody. 

Tegoroczne Święto Mieszkańców 

Domu uhonorowali swoim 

przybyciem Goście: 
- Pan Jerzy Zawodnik – Wiceprezydent 

Miasta Radomia 

- Pani Elwira Skoczek – Dyrektor 

Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej  

- Pani Teodora Karolik – Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej wraz z pracownikami 

Rejonu Pracy Socjalnej Nr 8 Panią 

Agnieszką Prygiel – kierownikiem oraz 

Barbarą Pietrasik – specjalistą pracy 

socjalnej 

- Ks. prałat Grzegorz Senderski – 

Proboszcz Parafii Bazyliki Mniejszej 

Św. Kazimierza w Radomiu 

- Pani Anna Ozga – kierownik Klubu 

Seniora Kazimierzówka wraz                       

z klubowiczami  

- Pani Katarzyna Kołodziejska – 

Dyrektor Szkół im. 72 Pułku Piechoty                     

w Radomiu Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego wraz z uczniami oraz 

opiekunami 

- Pani Izabela Lorenc Dyrektor oraz 

Mieszkańcy i Pracownicy Domu 

Pomocy Społecznej w Jedlance 



- Pani Grażyna Jakubczyk Dyrektor 

oraz Mieszkańcy i Pracownicy Domu 

Pomocy Społecznej w Radomiu, przy 

ul. Rodziny Ziętalów 

- Pani Renata Pogodzińska Dyrektor 

oraz Mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej Weterana Walki i Pracy                    

w Radomiu 

- Mieszkańcy Osiedla Zamłynie. 

 

Uroczystość rozpoczęła Róża 

Nowak Dyrektor Domu powitaniem 

gości oraz złożeniem życzeń 

Mieszkańcom z okazji 

obchodzonego Święta: dużo radości 

i sił, zadowolenia, dobrego zdrowia      

i humoru, realizacji marzeń i pasji, 

jak również dużo uśmiechu i pogody 

ducha. 

 

Życząc jednocześnie udanej, 

wspaniałej zabawy. 

 

 

Pan Jerzy Zawodnik Wiceprezydent 

Miasta Radomia również dołączył 

się do życzeń oraz inni goście. 

 

 
 

 
 

 
 

Następnie przedstawicielka 

mieszkańców Bożena Bartlewicz - 

Przewodniczącą Samorządu 

Mieszkańców również zabrała głos, 

składając życzenia oraz mówiąc       

o życiu mieszkańców, oraz pracy 

personelu Domu. Jak można być 

nadal aktywnym, nie licząc lat … 



 
 

W kolejnej części uroczystości 

zaprezentowała się młodzież z 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Radomiu, w ubiegłym roku 

przygotowali dla nas wspaniały 

pokaz, który bardzo się podobał                   

i zrobił ogromne wrażenie.                     

Tym razem zobaczyliśmy piękny 

pokaz strojów i fryzur oraz pokaz 

bardzo dynamicznego tańca Hip-

Hop. Prezentacja przyjęta została 

burzą braw. 

 

 
 

 

 
 

Następnie wysłuchaliśmy bardzo 

wesołe i zabawne piosenki seniorów 

przygotowane przez Klub Seniora 

„Kazimierzówka”, którzy znów 

wnieśli nam dużo optymizmu, 

radości, a także humoru i energii 

swoim przybyciem. Swoimi występ 

stale nas mile zaskakują i pokazują, 

że seniorzy potrafią być aktywni                

i świetnie się bawić, że mają 

niespożytą energię. 

 

 

 
 

Sceną zawładnęli mieszkańcy Domu 

Pomocy Społecznej w Jedlance. 

Prezentując przeboje muzyki disco-

polo. Bawiliśmy się przy znanych                             

i lubianych przebojach. Płynęły 

słowa piosenki „Przez twe oczy 

zielone” zespołu Akcent, „Chłop                   

z Mazur” zespołu Boys … 



 
 

 

 
 

 

 
 

Rozbawieni takim przebojami 

zostaliśmy porwani do zabawy przez 

mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Radomiu, przy ul. 

Rodziny Ziętalów. 

Mieszkańcy prezentowali się pięknie 

w barwnych strojach góralskich,                

a rytmiczna muzyka porywała do 

zabawy.  

 
 

Po terenie przydomowym Domu 

przesuwał się barwny, dynamiczny 

korowód tancerzy, z gośćmi 

honorowymi prowadzącymi na 

czele. 

 

 
 

 

 
 

Była to świetna okazja do tak 

radosnej zabawy, a gdy nogi już 

zaczęły boleć. 



 
 

 

 
 

Uczestników zabawy zaprosiliśmy 

na poczęstunek, przy grillu, 

imieninowym torcie oraz 

przepysznych ciastach 

przygotowanych przez panie 

kucharki, które smakowały 

znakomicie. 

 

 

 
 

W tym dniu pogoda 

czerwcowa bardzo nam dopisała,                        

a wspomnienia z pewnością 

pozostaną na długo, choć niektórzy 

niezmordowani tancerze tańczyli 

jeszcze długo przy radośnie 

płynących melodiach … 

 

 
 

 
 

Przygotowała Róża Nowak 

 



BIESIADA SENIORA 

 
Na terenie Parafii Św. 

Kazimierza Bazyliki Mniejszej                        

w Radomiu, przy ul. Głównej w dniu 

28 czerwca br. odbył się Festyn dla  

Seniorów. 

 

Organizatorami Festynu byli: Parafia 

Św. Kazimierza w Radomiu KLUB 

SENIORA, Dom Pomocy 

Społecznej im. św. Kazimierza                     

w Radomiu, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Budowlani”, 

Publiczne Gimnazjum nr 12,  Zespół 

Pracy Socjalnej nr 8 – MOPS                       

w Radomiu. 

W organizację biesiady włączył się 

Dom, który zaprezentował również 

prace terapii zajęciowej,                                

w szczególności prace plastyczne.  

 

Podczas imprezy oglądaliśmy 

występy artystyczne w wykonaniu:  

 Zespołu Ludowego 

„Stępocianka”  

 młodzieży z Resursy  

 zespołu z WTZ 

„Leśniczkówka”   

 Seniorów  z „Kazimierzówki”. 

 

Odbywały się również liczne 

konkursy sprawnościowe, wspólna 

zabawa i śpiew. Dodatkowymi 

atrakcjami były słodki poczęstunek, 

oraz grochówka wojskowa z kuchni 

polowej. Ponadto Dom Pomocy 

Społecznej im. Św. Kazimierza                      

w Radomiu przygotował chleb ze 

smalcem oraz ogórkiem kiszonym. 

  

 

 

 

 

Pogoda szczególnie w ten dzień 

czerwcowy dopisała. Przybyło wielu 

seniorów wraz z rodzinami, które 

chętnie brały udział                                       

w przygotowanych atrakcjach. 

Podczas festynu były wystawione 

stoiska z różnymi wyrobami 

rękodzieła, z którymi można było się 

zapoznać jak powstają. 

 

Chętnych do zabawy było wielu, 

więc przy rytmicznej muzyce 

bawiono się wspaniale, tak że nogi 

same niosły do tańca. Entuzjazm, 

oraz energia seniorów działała na 

uczestników festynu, którzy ochoczo 

włączali się do wspólnej zabawy. 

Znalazło więc znów potwierdzenie 

powiedzenie, że mamy po tyle lat, na 

ile się czujemy… 

 

 

  Przygotowała: Róża Nowak 

  

  

  


