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Od Redakcji 
Szanowni Czytelnicy 

 
Biuletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza 

w Radomiu Nr 18, kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu 
poświęcamy został wydarzeniom w placówce w IV kwartale 2017 r.                       

 
W tym numerze zamieszczamy informację o obchodzonej 75 Rocznicy 

rodziny mieszkanki Pani Bożeny Bartlewicz. Uroczystość zorganizowaną 
przez Panią Bożenę Bartlewicz oraz Panią Bożenę Błaszczyk Ziętek                           
-nauczyciela historii w Zespołe Szkół Ekonomicznych w Radomiu 
uświetnili swoim przybyciem honorowi goście oraz przedstawiciele 
Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu, Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej z Radomia i Skaryszewa. Relacje z uroczystości 
opublikowano w Tygodniku Radomskim Nr 135. 
 

 Zamieszczamy również informację o odwiedzinach dzieci Koła 
Wolontariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce 
Podłężnej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Taczowie z okazji 
Mikołajek, którzy obdarowali mieszkańców w ramach przeprowadzonej 
zbiórki na ten cel słodyczami, kawą, herbatą oraz kosmetykami. 

 
W tym roku w Domu zorganizowane zostało Spotkanie Wigilijne,                  

na które zaprosiliśmy mieszkańców radomskich domów pomocy społecznej 
oraz seniorów z Klubu Seniora Kazimierzówka. Uroczystość wprowadziła 
nas okres Świąt Bożego Narodzenia. Wigilię w Domu obchodziliśmy bardzo 
świątecznie w dniu 24 grudnia 2017 roku. Mieszkańcy obdarowani zostali 
również z tej okazji słodkimi upominkami.    

 
Z okazji Nowego Roku Mieszkańcy otrzymali serdeczne życzenia,   

aby mieszkało im się dobrze, a zdrowie i siły dopisywały, realizacji marzeń 
oraz pasji. 
 
 
 

                                                           Życzymy Państwu miłej lektury 
                                                 

                                                           Zespół Redakcyjny  
 
 
 

 



 

75 lat po tragedii rodziny 

Winczewskich ( tekst oraz zdjęcia 

Tygodnik Radomski Nr 135) 

 

W październiku, 75 lat temu, rozegrał 

się w Radomiu dramat tej rodziny.                     

Po nieudanej akcji likwidacyjnej 

współpracującej z Gestapo konfidenta 

Maksymiliana Szymańskiego 

„Relampago”, pełniącego w koneckiej 

obwodzie AK funkcję szefa wywiadu, 

Niemcy wpadli na ślad komórki 

konspiracyjnej, działającej                                 

w radomskiej Fabryce Broni. Uderzyli 

celnie. W zastawione przez nich sidła 

trafiło wielu żołnierzy Armii Krajowej. 

Wśród aresztowanych ok. 80 osób 

znaleźli się członkowie rodziny 

Winczewskich: Stanisława (wdowa lat 

50), Henryk (urzędnik lat 32), Jan 

Bogusław (oficer kawalerii, inwalida, 

lat 27), Ada (w 7. miesiącu ciąży, żona 

Jana, lat 22) i Józef (lat 13, rozstrzelany 

19 lutego 1943 roku w piwnicach 

Gestapo przy ulicy Kościuszki, kiedy 

ukończył 14 lat).  W mieszkaniu 

Henryka Winczewskiego aresztowano 

również bratanka jego żony Anny, 

Tadeusza Kozerskiego (student, 

pracownik Fabryki Broni, lat 24). 

Aresztowano również siostrzeńców 

Anny Winczewskiej – Kiełkowskiego 

Ryszarda (lat 27) i Stanisława (lat 25). 

Wszyscy oni, poza 13-letnim Józefem, 

zginęli dwa tygodnie później                         

w publicznych egzekucjach 

przeprowadzonych przez Niemców                  

w dniach 12–15 października 1942 

roku. Z rodziny Winczewskich 

pozostały jedynie Anna, żona Henryka     

i jej dwie córki: Barbara mająca 2,5 

roku i 3-miesięczna Bożena. Anna 

starała się wykupić męża. Próba nie 

udała się. Kiedy dowiedziała się                              

o wykonanej egzekucji, rozchorowała 

się psychicznie i trafiła do szpitala dla 

umysłowo chorych. Maleńkimi Basią                   

i Bożenką zajął się dr Adolf 

Tochtermann, znany radomski lekarz                 

i społecznik. 12 października, w 75. 

rocznicę pierwszej egzekucji,                               

w kameralnej kaplicy Domu Pomocy 

Społecznej im. św. Kazimierza,                         

w którym obecnie mieszka Bożena 

Winczewska, córka Henryka i Anny, 

odbyła się msza święta w intencji 

pomordowanych w tamtych dniach 

członków jej rodziny i ofiar 

niemieckiego terroru. 

 
 

 
 

W uroczystości zorganizowanej przez 

dyrektor DPS Różę Nowak i Bożenę 

Błaszczyk-Ziętek, nauczycielkę języka 

niemieckiego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Radomiu i jej 

uczniów, wzięli udział podopieczni 

DPS oraz wiceprezydent Radomia 



Jerzy Zawodnik, Jan Rejczak radny 

Sejmiku Mazowieckiego, Adam 

Bocheński radny Rady Miejskiej, 

Elwira Skoczek dyrektor Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej UM                   

w Radomiu, przedstawiciele IPN 

Danuta Pawlik naczelnik radomskiej 

delegatury i Bogusław Bek, delegacje 

Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej z Radomia i Skaryszewa, 

przyjaciele, m.in. Aleksandra Kobza. 
 

 
 

Mszy świętej przewodniczył ks. prałat 

Edward Poniewierski, kanclerz Kurii 

Biskupiej w Radomiu, któremu 

towarzyszyli ks. kanonik Stanisław 

Drąg z Parafii i Wojskowej, ks. Jacek 

Pałosz z Parafii i Św. Kazimierza i ks. 

kanonik Wiesław Lenartowicz, 

proboszcz parafii i MB 

Częstochowskiej.  

 

 

Ta sama i w tym samym czasie tragedia 

spadła również na rodzinę Graboszów, 

jednego z uczestników zamachu na 

„Relampago”, z której w egzekucjach 

ulicznych zginęły cztery osoby. Jacek 

Lombarski Bożena Winczewska                      

(z wiązanką kwiatów) w otoczeniu 

uczestników uroczystości Msza w 

kameralnej kaplicy DPS im. św. 

Kazimierza w Radomiu Uczniowie 

Zespołu Szkół Ekonomicznych 

pielęgnują pamięć 

 

 
 

 

 

 



Obchody Dnia Św. Mikołaja 
 

Mikołajki to święto ku czci Św. 

Mikołaja, biskupa Miry, obchodzone 

6 grudnia. W 1969 r.  w kościele 

katolickim zniesiono święto                             

i zastąpiono je Dniem Św. Mikołaja.  

Mieszkańcy tutejszego Domu     

w Dniu Św. Mikołaja mieli okazję 

gościć dzieci należące do Szkolnego 

Koła Caritas z Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego                      

w Dąbrówce Podłężnej oraz                              

z Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Taczowie. 

Dzieci wraz z nauczycielami 

odpowiedzialnymi za Szkolne Koło 

Caritas przybyły do nas autokarem. 

Była to dla nich ogromna frajda,                    

a zarazem wielkie przeżycie, gdyż 

większość z nich nie miała okazji 

wcześniej być w Domu Pomocy 

Społecznej.  

 
Dzieci przedstawiły                       

w kaplicy Domu życiorys biskupa 

Św. Mikołaja oraz wspólnie                             

z mieszkańcami odmówiono litanię 

do Św. Mikołaja. Mieszkańcy                         

z wielkim zainteresowaniem słuchali 

informacji na temat życia                                

i działalności Św. Mikołaja, 

wspólnie z dziećmi odmawiali 

modlitwy oraz śpiewali.                                   

 
 

Po zakończonym występie 

dzieci wręczyły przedstawicielom 

Samorządu Mieszkańców paczki 

mikołajkowe, w których znajdowały 

się słodycze i inne przysmaki oraz 

kosmetyki. Z otrzymanych 

prezentów mieszkańcy byli bardzo 

ucieszeni,a zarazem było to ogromne 

wzruszenie, u niektórych nawet 

zakręciła się łezka w oku. Samorząd 

Mieszkańców zdecydował, że paczki 

zostaną rozdane mieszkańcom                      

w Święta Bożego Narodzenia                         

i w Sylwestra.  

 

 
 

Po zakończonym występie 

wszyscy zeszli na jadalnię, gdzie 

były już nakryte stoły ze słodkim 

poczęstunkiem oraz gorąca herbata. 

Dzieciom bardzo smakowało ciasto 

upieczone przez panie kucharki. 



Wypieki szybko znikały z talerzy. 

Czas minął bardzo miło na 

wspólnych rozmowach. Już czekamy 

na kolejną wizytę Szkolnego Koła 

Caritas… Ciekawe jaką będą mieli 

dla nas niespodziankę następnym 

razem…  

 

Opracowała Emilia Sar – 

pracownik socjalny 

 

WIGILIA w Domu 

Pomocy Społecznej im. Św. 

Kazimierza  

 

Dyrektor, Mieszkańcy oraz 

Pracownicy 

Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Kazimierza w Radomiu 

 

serdecznie zapraszają 

 

na Spotkanie Wigilijne 

w dniu 19 grudnia 2017 roku o 

godz. 10.00 

w siedzibie Domu Pomocy 

Społecznej im. Św. Kazimierza w 

Radomiu, 

przy ul. Garbarskiej 35 

 

W dniu 19 grudnia 2017r. w Domu 

odbyło się uroczyste Spotkanie 

Wigilijne, w którym wzięli udział 

wraz z mieszkańcami Domu Pomocy 

Społecznej im. Św. Kazimierza                  

w Radomiu mieszkańcy Domu 

Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” 

im. Danuty „Bohdany” Kijewskiej  

w Radomiu, Domu Pomocy 

Społecznej w Radomiu, ul. Zofii 

Holszańskiej, Domu Pomocy 

Społecznej Weterana Walki i Pracy 

w Radomiu  oraz seniorami Klubu 

Seniora Kazimierzówka. 

Uroczystość uhonorowała Pani 

Teodora Karolik zastępca dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radomiu,       a także 

ksiądz kapelan Mieczysław Drypa 

proboszcz Parafii w Sławnie. 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.kartkiswiateczne.sklep.pl/obrazki/_produkty/bg/dsc02307-obr.jpg


Była to okazja do złożenia życzę, 

przełamania się opłatkiem z okazji 

nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia. Wprowadziliśmy się w 

nastrój Świąt, a śpiewane przepiękne 

kolędy oraz potrawy Wigilijne 

szczególnie to sprawiły.  

 

 
 

 

 
 

 

Miła, pełna życzliwości atmosfera, 

wspólne rozmowy, oraz 

wspomnienia minionych Świąt 

szczególnie sprawiły, że nie jednej 

osobie zakręciła się łezka                   

w oku. Szczególnie miłym dla 

mieszkańców Domu było, że mogli 

spotkać się z zaprzyjaźnionymi 

mieszkańcami radomskich domów 

pomocy społecznej oraz seniorami                 

z Osiedla Zamłynie, z którymi 

utrzymujemy stały kontakt. 

 

 
 

 W dniu 24 grudnia 

świętowaliśmy Wigilię Bożego 

Narodzenia w Domu. Rozpoczęła się 

uroczystość w kaplicy, od wspólnej 

modlitwy, życzeń, przełamania się 

opłatkiem oraz kolęd.  

 

 
 

 
 

 

 



 

Następnie z życzeniami udał się 

ksiądz kapelan Mieczysław Drypa 

oraz Róża Nowak dyrektor Domu do 

mieszkańców, którzy nie opuszczają 

łóżek, ze względu na stan zdrowia.  

 

 
 

Po uroczystym rozpoczęciu                              

w kaplicy udaliśmy się na wspólną 

Wieczerzę Wigilijną do jadalni. 

Kucharki przygotowały przepyszne 

tradycyjne potrawy, kompot z suszu 

oraz ciasta, które wszystkim bardzo 

smakowały, więc było dużo 

podziękowań za te przepyszne dania. 

 

 
 

Uroczystość uświetniała graniem na 

organach kolęd Pani Ewa organistka 

z Parafii ze Sławna k/Radomia, co 

sprawiało że czuliśmy szczególną 

moc Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Było dużo życzeń, słów 

podziękowań skierowanych do 

pracowników Domu, przekazanych 

również przez Przewodniczacą 

Samorządu Mieszkańców Bożenę 

Bartlewicz.   

 

O mieszkańcach pamiętał 

Mikołaj, który pozostawił paczki 

choinkowe, ze słodyczami, oraz 

kawą i herbatką. Miła niespodzianką 

bardzo się mieszkańcom spodobała.  

 

Wieczerza Wigilijny upłynęła 

radośnie, ze wspomnieniami oraz 

wieloma słowami życzliwości oraz 

nadziei, że nadchodzący Nowy Rok 

2018 będzie szczęśliwy. 

 

 

Opracowała Róża Nowak - dyrektor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


