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Od Redakcji 
Szanowni Czytelnicy 

 
Biuletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza 

w Radomiu Nr 17, kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu 
poświęcamy został wydarzeniom w placówce w III kwartale 2017 r.                       

 
W tym numerze znajdziecie Państwo relacje ze zorganizowanego 

wyjazdu pielgrzymkowego do Częstochowy, na który wybraliśmy się 
autokarem oraz związanymi z tym przeżyciami,  nie tylko duchowymi … 
 

 Zamieszczamy również informację o organizowanej rehabilitacji                          
w Domu, oraz ćwiczeń usprawniających do których zaprosiliśmy 
zaprzyjaźnione seniorki z Klubu Seniora Kazimierzówka działającego przy 
parafii Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza w Radomiu, w ramach 
prowadzonych działań środowiskowych. 

 
Jesienią pogoda dopisywała, a grzyby rosły wspaniałe więc 

wybraliśmy się na grzybobranie. Publikujemy zdjęcia z udanego wyjazdu do 
lasu. 
 
 A na zakończenie zamieszczamy wspomnienia Pani Katarzyny 
Wilczyńskiej, utalentowanej mieszkanki Domu, za które bardzo dziękujemy. 
 
 
 

                                                           Życzymy Państwu miłej lektury 
                                                 

                                                           Zespół Redakcyjny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wycieczka do Częstochowy 

 

O dłuższego czasu 

mieszkańcy tutejszego Domu 

wspominali o chęci wyjazdu na 

wycieczkę do Częstochowy. 

Stwierdziliśmy, że odpowiednim 

terminem na wyjazd będzie koniec 

sierpnia, w związku                                       

z przypadającymi obchodami 

uroczystości Matki Bożej 

Częstochowskiej.  

 

 
Chętnych na wyjazd było 

wielu, więc skorzystaliśmy                            

z możliwości wykorzystania 

większego autobusu, aby dla nikogo 

nie zabrakło miejsca. Na wycieczkę 

pojechały Panie: Zofia Domagała, 

Bożenna Bartlewicz, Iwona 

Mendrek, Agnieszka Kolarz, Marta 

Wyrwińska, Marylka Młynowska, 

Maria Sobień oraz Panowie: Andrzej 

Banasiak, Ryszard Milczarek, 

Tomasz Misiewicz, Zbysław 

Śpiewakowski, Maciej Gregorczyk 

oraz Pani Dyrektor Róża Nowak, 

Pani Elżbieta Maroszek, Pani Emilia 

Sar i Pan Marek Szczepanik.  

30 sierpnia br. wczesnym rankiem 

Mieszkańcy już czekali przed 

budynkiem DPS przygotowani do 

wyjazdu. Przed bramę podjechał 

autobus, nieco stary, ale zarazem 

przywołujący u Mieszkańców miłe 

wspomnienia z lat młodości. 

Zapakowano do bagażnika 

przygotowany przez panie kucharki 

pyszny prowiant i wszyscy byli już 

gotowi do wyjazdu.  

 
Pani Dyrektor powitała pasażerów,  

a Pani Zofia Domagała rozpoczęła 

odmawianie modlitwy i wspólne 

śpiewanie pieśni maryjnych. Podróż 

minęła szybko i w miłej atmosferze. 

 
 

 



Kiedy naszym oczom ukazała się 

Jasna Góra byliśmy bardzo 

szczęśliwi.  

 
Po podróży trochę 

zgłodnieliśmy, więc postanowiliśmy 

zjeść posiłek oraz napić się kawy                  

i herbaty, aby móc wyruszyć w pełni 

sił do Obrazu Matki Bożej.  

 
 

 
 

 
 

Mieliśmy szczęście i spotkał nas 

zaszczyt uczestniczenia                                

w odsłonięciu Cudownego Obrazu 

oraz we Mszy Świętej.  

 

 
 

 

Mieliśmy również możliwość 

zamówienia Mszy Świętej w intencji 

naszych bliskich. Po Mszy Świętej, 

odbyliśmy jeszcze spacer                   

i powoli zaczęliśmy zbliżać się do 

naszego autobusu, jednocześnie 

żałując, że nasz pobyt u Matki Bożej 

już dobiega końca.  

 



  

 

Wychodząc przystanęliśmy przy 

tablicy poświęconej pamięci 96 

Polaków na czele z Prezydentem 

Lechem Kaczyńskim, którzy 

10.04.2010 r. zginęli w katastrofie 

lotniczej pod Smoleńskiem.  

Następnie po zaczerpnięciu 

wody ze źródełka św. Barbary 

wsiedliśmy do autobusu gotowi na 

powrót do domu. 

Nie obyło się bez przygód.                   

W połowie drogi nagle usłyszeliśmy 

głośny huk. Okazało się, że pękła 

opona w jednym z kół. Dzięki 

umiejętnościom Pana kierowcy 

usterkę udało się naprawić i wszyscy 

wróciliśmy do Domu cali i zdrowi. 

Chociaż droga powrotna trwała 

nieco dłużej i byliśmy już trochę 

zmęczeni nie zabrakło nam chęci na 

wspólne śpiewanie i żartowanie.                    

Po powrocie do Domu na 

Mieszkańców czekała już pyszna 

kolacja, więc od razu udali się na 

stołówkę. Wszyscy byli bardzo 

zadowoleni z wyjazdu                                   

i z niecierpliwością czekają na 

kolejny. Jest propozycja, że tym 

razem w Bieszczady…. 

 

Opracowała Emilia Sar – 

pracownik socjalny 

Rehabilitacja  
W Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Kazimierza w Radomiu                          

w różnorodny sposób dbamy                             

o sprawność fizyczną mieszkańców.  

Codziennie od poniedziałku do 

piątku o godz. 9.30 prowadzona jest 

w świetlicy gimnastyka zespołowa, 

dostosowana do wieku                           

i sprawności podopiecznych.  

 

 

 

Jest to gimnastyka ogólnorozwojowa 

obejmująca wszystkie grupy 

mięśniowe. Nie brakuje również 

czasu na żarty, a także pozytywne 

współzawodnictwo, szczególnie 

wśród stałych, zapalonych 

bywalców usprawniania kondycji.  



Ćwiczenia fizyczne przeplatane                 

są ćwiczeniami oddechowymi, 

poprawiającymi wydolność płuc.  

 

 

Mieszkańcy ze względu na podeszły 

wiek wykonują je w pozycji 

siedzącej.             

W okresie wiosennym do 

grupy ćwiczących mieszkańców 

dołączyły panie z zaprzyjaźnionego 

z Domem Klubu Seniora 

Kazimierzówka przy Bazylice 

Mniejszej Św. Kazimierza                         

w Radomiu. 

Jeśli pogoda na to pozwala 

ćwiczenia rehabilitacyjne 

przeprowadzamy również na 

świeżym powietrzu. Oprócz ćwiczeń 

zespołowych usprawniamy 

mieszkańców również poprzez 

ćwiczenia indywidualne,                             

w zależności od sprawności 

związanej z przebytymi np. udarami, 

amputacjami, zanikami mięśni, 

przykurczami stawowymi, itp.  

    

Rehabilitacje przeprowadzamy 

również przy łóżku mieszkańców.   

   

W ostatnim czasie została 

zakupiona specjalistyczna wanna                                 

z hydromasażem, w której 

przeprowadzane są ćwiczenia                            

w odciążeniu.  

 



Dużym zainteresowaniem od 

wczesnych godzin rannych cieszy 

się gabinet rehabilitacyjny 

wyposażony                    w aparaty 

fizykoterapeutyczne, na których 

wykonujemy zabiegi: DD, TENS, ID, 

JONOFOREZĘ, GALWANIZACJĘ, UD, POLE 

MAGNETYCZNE, LASEROTERAPIĘ                                                   

i  ŚWIATŁOLECZNICTWO.  

 

 

 

 

Siłę mięśniową mieszkańcy 

wzmacniają na rowerkach 

stacjonarnych, podczas jazdy jest 

wspaniała okazja do rozmów,                       

a także w systemie ciężarkowo-

bloczkowym (UGUL – UNIWERSALNY 

GABINET USPRAWNIANIA 

LECZNICZEGO).  

              

Podczas wizyt w gabinecie 

podopieczni obdarzają 

rehabilitantów zaufaniem 

powierzając swoje problemy 

zdrowotne, a często również 

osobiste.  

 

Dobre słowo zawsze jest miło 

usłyszeć, a pochwała za prawidłowo 

wykonane ćwiczenia dodaje sił                     

i zapału, do kolejnych zmagań, które 

pozwalają poprawić kondycję. 

 

Przygotowali fizjoterapeuci: Dorota 

Karaś i Sebastian Blejsz 



Wyjazd na grzybobranie 

 

 We wrześniu br. pogoda 

dopisywała więc wybraliśmy się 

tradycyjne jesienią do lasu na 

grzybobranie. Na wyjazd 

pojechali mieszkańcy: Bożena 

Bartlewicz, Maciej Gregorczyk, 

Ryszard Milczarek, Maria Sobień 

Marta Wyrwińska pod opieką 

Róży Nowak – dyrektora, 

Małgorzaty Murdzy – instruktora 

terapii zajęciowej oraz Leszka 

Pyszczaka - kierowcy.   

 

   

        
 

Ochota na znalezienie 

grzybów była ogromna, jak 

dojechaliśmy do lasu od razu 

zaczęliśmy wypatrywać, czy dla 

nas zostały jeszcze jakieś grzyby.  

 

 

Okazało się miłym 

zaskoczeniem,   że chociaż pora 

dnia była już około południa to 

udaje nam się znaleźć grzybki, i to 

całkiem dorodne.  

 
Więc jeśli siły i oczy pozwalały    

to zaczęliśmy wypatrywać 

kolejnych, czy gdzieś pod 

drzewkiem bądź we mchu nie 

wychylają się do nas lśniące, 

brązowe kapelusze grzybków, 

przede wszystkim podgrzybków. 

Radości było wiele, bo okazało się 

że są, to tu, to tam …  

Pan Ryszard jak zwykle 

chodził własnymi drogami, bo te 

lasy zna doskonale. Pan Maciej 

również sam spacerował. 

Natomiast panie potrzebowały 

również trochę odpoczynku, bo 

nogi już nie takie sprawne, choć 

ochota na spacer ogromna.                

Tylko Pani Marta biegała jak 

„sarenka”, gdyż nadal ma dobrą 

kondycję. 

 

        



Jak już trochę nazbieraliśmy 

grzybków, nadszedł czas na 

chwilę odpoczynku, przy kawie                 

i herbacie, słodkim poczęstunku 

oraz kanapkach, które dla nas 

przygotowały Panie kucharki oraz 

Pani Małgorzata. Pan Leszek 

służył życzliwą pomocą. 

 

 
Była to też okazja do 

pochwalenia się zbiorem, żartów, 

opowieści o dotychczasowych 

zbiorach w pobliskich lasach, 

wspomnienia wcześniejszych 

wyjazdów i przygód, co nam się 

przytrafiło oraz zrobienia 

pamiątkowych fotografii, 

dokumentującej nasze sukcesy               

w grzybobraniu. 

 

 

     
 

                 
 

 

Zostalibyśmy jeszcze dłużej, 

ale nadszedł wkrótce czas powrotu 

do Domu na smaczny obiad więc 

pozostawiliśmy dla innych 

zbieraczy grzybki, aby mogli 

nacieszyć się zbiorem oraz 

kolorami pięknej polskiej 

jesieni… 

 

 

           Opracowała – Róża Nowak 

 

 

 



             Wspomnienia  
      Pani Katarzyny Wilczyńskiej 

 

 
  

Urodziłam się 17.03.1946r.                       

w Radomiu w dzielnicy Młodzianów,                                       

przy ul. Młodzianowskiej 120. O domu, 

w którym mieszkałam mówiło się 

„Pałacyk”, ponieważ był to piękny, 

duży zabytkowy budynek, który 

zachował się do czasów obecnych, ale 

jest niezamieszkały i niestety niszczeje. 

Wokół domu rosły okazałe jaśminy, 

bzy oraz srebrny świerk, było duże 

podwórko, na którym bawiłam się 

razem z moimi 3 siostrami i dziećmi                

z sąsiedztwa. Tu mieszkałam do 16 

roku życia, a następnie 

przeprowadziliśmy się do innego domu 

przy ul. Wiejskiej.  

 

Moi rodzice pochodzą                               

z Radomia. Tata ukończył Liceum im. 

Jana Kochanowskiego, a następnie 

Politechnikę Warszawską na Wydziale 

Inżynierii Lądowej (w 1938r.).                     

Był żołnierzem września, został 

aresztowany i transportowany do  

obozu jenieckiego w Szepietówce. Przy 

pomocy rodziny udało się ojca uwolnić 

z transportu i powrócił do domu.                    

Już w czasie wojny podejmował pracę 

w firmach instalacyjno – budowlanych. 

Kiedy zakończyła się wojna objął 

posadę dyrektora Wodociągów 

Miejskich i tę funkcję pełnił przez 

ponad 30 lat.  

 

Był szanowanym człowiekiem w pracy 

nazywano go żartobliwie „tatą”. Przez 

11 lat był również 

wiceprzewodniczącym Miejskiej Rady 

Narodowej, przyczynił się do powstania 

nowych ujęć wodnych Obozisko, 

Malczew i Sławno.                                         

Był współzałożycielem Radomskiego 

Towarzystwa Naukowego, Naczelnej 

Rady Technicznej i Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno – 

Krajoznawczego.  

Za zasługi dla miasta Radomia jego 

imieniem Zygmunta Wilczyńskiego 

nazwano nowo utworzoną ulicę            

w dzielnicy Malczew. Tata bardzo lubił 

ład i porządek, wszystko musiało być 

na swoim miejscu, był dla nas 

opiekuńczy, miły, ale zarazem surowy 

nie można było sobie pozwolić na 

nieposłuszeństwo.  

  

Mama ukończyła Katolicki 

Uniwersytet Lubelski i z zawodu była 

ekonomistą. Pracowała w Dyrekcji 

Lasów Państwowych.  

 

Dzieciństwo miałam piękne, 

rodzice dbali o to, aby nam niczego nie 

brakowało, dbali również o nasze 

wykształcenie. Uczęszczałam do 

Szkoły Podstawowej nr 11 i równolegle 

do Szkoły Muzycznej. Pamiętam takie 

zdarzenie. Gdy miałam 6 lat 

przysłuchiwałam się jak moja siostra 

gra na pianinie, a kiedy odeszła od 

instrumentu usiadłam ja i zaczęłam grać 

utwór grany wcześniej przez siostrę       

ku wielkiemu zdziwieniu mamy. 

Okazało się, że mam bardzo dobry 

słuch i zapadła decyzja o uczęszczaniu 

do szkoły muzycznej, potrafiłam 

komponować proste utwory. Później 

umiejętności te wykorzystałam w pracy 

z dziećmi.  



Po ukończeniu szkoły podstawowej 

zaczęłam uczęszczać do Liceum Marii 

Konopnickiej, które mieściło się przy 

ul. Żeromskiego 41. Była to szkoła 

żeńska, ale mimo to dawałyśmy się 

nauczycielom we znaki, a szczególnie 

Pani Michałkowej, która uczyła fizyki i 

astronomii.  

 

Kiedy powiedziałam, że ja również 

chcę zostać nauczycielem powiedziała 

takie zdanie – Wilczyńska    i ty się nie 

boisz ? pamiętam to do dziś.  

Niezbyt lubiłam przedmioty ścisłe, ale                                     

z humanistycznych szło mi bardzo 

dobrze.  

Duży wpływ na mój wybór studiów                      

i dalsze życie  miała nauczycielka 

języka rosyjskiego Pani Elwira Watała. 

Była młodą, miłą osobą, która potrafiła 

zainteresować uczennice swoim 

przedmiotem. Pięknie mówiła                          

o literaturze rosyjskiej, zwyczajach                   

i kulturze tego kraju. Brzmienie tego 

języka mnie zachwyciło. Ja również 

postanowiłam, że zostanę nauczycielem 

języka rosyjskiego. Maturę zdałam                 

w 1965 roku i najpierw skończyłam 

Studium Nauczycielskie, a potem 

Filologię Rosyjską na Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Kielcach. 

Ukończyłam również roczne studia 

podyplomowe w Związku Radzieckim 

w Orle nad Oką. Kraj ten bardzo mi się 

spodobał, byłam tam 6 razy między 

innymi w Moskwie, Petersburgu, 

Wołgogradzie. Z przyjemnością 

zwiedzałam zabytki tych miast,                     

oraz poznawałam kulturę, muzykę, 

sztukę, kochałam ten język. Byłam 

również na obozie pionierskim                         

w Jarosławiu, było tam wesoło, między 

dziećmi polskimi i rosyjskimi 

nawiązywały się szczere przyjaźnie. 

Swoją pierwszą pracę rozpoczęłam                   

w Szkole Podstawowej nr 39 przy                 

ul. Tybla pracowałam tam 7 lat, potem 

w szkole Podstawowej nr 11, a po roku 

przeszłam do nowo wybudowanej 

Szkoły Podstawowej nr 2 na osiedlu 

Ustronie, w której przepracowałam 20 

lat. Uczyłam oczywiście języka 

rosyjskiego, w tamtych czasach był                

to język obowiązkowy. Pracę w tej 

szkole wspominam bardzo dobrze. 

Miałam świetny kontakt z dziećmi, do 

tej pory odwiedzają mnie moi 

uczniowie. W szkole prowadziłam 

również drużynę harcerską, uczyłam 

dzieci  grać na dzwonkach 

chromatycznych.  Pamiętam jak 53 

uczniów na akademii szkolnej zagrało 

piosenkę zespołu ABBA pt. „Pieśń 

życia”, wszyscy byli pod ogromnym 

wrażeniem, a mnie było niezwykle 

miło. Niestety nie zawsze było tak 

radośnie, spotkało mnie też niemiłe 

zdarzenie. Było to wtedy,                   

gdy w szkołach zaczęto znów uczyć 

religii,  na jednej z lekcji w kl. 4b,                      

w której miałam wychowawstwo 

zapytałam dzieci czy chcą rozpocząć 

lekcję modlitwą do Ducha Świętego, 

chórem odpowiedziały, że tak, tylko 

jeden chłopiec powiedział, że nie, więc 

poprosiłam żeby usiadł, a z pozostałymi 

dziećmi pomodliliśmy się. Później                      

w gazecie ukazał się artykuł, w którym 

nie było nawet słowa prawdy. 

Zarzucano mi, że zmuszam dzieci                

do modlitwy wbrew ich woli oraz inne 

kłamstwa, które wcale nie miały 

miejsca. Bardzo to przeżyłam,                      

nawet teraz kiedy o tym mówię jest               

mi przykro. Mój tata, który był mądrym 

człowiekiem powiedział takie 

przysłowie "Psy szczekają,                    

a karawana idzie dalej" stwierdził,                    

że w myśl tego przysłowia nie 

powinnam się przejmować opinią 

innych, ale postępować tak, aby nie 

skrzywdzić drugiego człowieka.                    



Tej zasady staram się trzymać do dziś. 

W  1998 r.   przeszłam   na    emeryturę. 

Jestem osobą wrażliwą i to co 

przeżywam przelewam na papier.                    

Od dawna piszę wiersze, nawet jeden                

z moich utworów zajął I miejsce                       

w konkursie literackim, był to wiersz                  

o tematyce patriotycznej pt. „Kłaniam 

się tobie Polsko ojczyzno moja”. 

Współpracuję z gazetką parafialną 

parafii Św. Józefa w Radomiu, w której 

publikowane są moje utwory. Oto jeden 

z nich. 

        

Leśna opowieść wczesnojesienna 
  

A lato nasze takie pełne kolorów było, 

zapachów i dźwięków  

Długo nam panowało miłościwie – 

miesięcy upalnych kilka...  

Wiem jednak, że te długie lata chwile,  

to wobec Wieczności – maleńka, o, 

tycia zaledwie, chwilka.  

A wszyscy tak cię kochają, piękne lato;  

Twe kolory, twe cudowne ciepło, głębię 

aromatów, letnie deszcze! 

 Jest tak pięknie o tej porze roku!  

Czy do szczęścia trzeba czegoś jeszcze?  

Las zielony z gęstymi świerkami,  

Czy strzelistych sosen gromadami kryje 

skrzętnie leśne tajemnice. 

 Pod wysokich drzew żywicznych 

pniami  

Tam – kolonie całe pięknych grzybów  

Lecz nie wszystkie można śmiało 

zbierać, 

 bo niektóre z nich, chociaż tak śliczne,  

są trujące – więc nie do spożycia!  

Tak np. krasne muchomory z bielą 

kropek i ich bracia – te sromotnikowe  

Rosną w mchu pluszowym – całe lato i 

czekają,  

by i ich ktoś zerwał i do kosza swego 

skrzętnie złożył.  

Lecz nie może nic takiego stać się  

Biedny byłby ten, kto by je spożył! 

 Dziwią się więc krasne muchomory: 

 - Takie piękne jesteśmy, pełne 

oryginalnej urody  

Dlaczego więc nikt nie spojrzy na nas?  

Ach to nasze całe piękno – to do 

smutku jedynie powody! 

 Żółto – rude kurki tak maleńkie, (więc 

nie grzeszą na pewno urodą), 

 mają wielkie powodzenie wśród 

zbieraczy  

A na śliczne, krasne muchomory  

Mało kto zaledwie spojrzeć raczy...  

A i rydze rudo – zielonkawe, tuż przy 

ziemi przycupnęły nieśmiało 

 Ale przecież te skromniutkie grzyby  

Cieszą się wśród wszystkich wielką 

chwałą.  

(Ponoć smaczne są, jak mało które...)  

Leśne elfy w różnobarwnych swych 

czapeczkach  

Słysząc narzekania, chcą pocieszyć 

smutne muchomory  

I latając bezszelestnie nad grzybami, 

przysiadają, od niechcenia,  

pod miękkimi ich kapeluszami, 

 Mówią przy tym: „Tyle piękna 

wnosicie do lasu  

Więc – nie traćcie na lamenty czasu...  

Nie jesteście wprawdzie szlachetnymi 

borowikami  

Lecz spełniacie jakąś swoją rolę, którą 

Stwórca wyznaczył każdemu. 

 Choć więc może – niezadowolone – 

spełniać macie  

tak jak każdy – Jego Najświętszą Wolę.  

Las słysząc słowa elfów, skłonił nisko 

korony swych drzew.  

I wtedy, we wrześniowym powietrzu,  

rozpoczął się tajemniczy, pełen 

szumiącej tęsknoty – leśny śpiew. 

 

 

Opracowała: Elżbieta Maroszek         

starszy pracownik socjalny 

 


