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Od Redakcji 
Szanowni Czytelnicy 

 
Przekazujemy Państwu kolejny numer Biuletynu Informacyjnego 

Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu. Jubileuszowy              
Nr 20 kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu, który poświęcamy 
został ciekawym wydarzeniom w placówce w II kwartale 2018 r.                       

 
W tym numerze zamieszczamy wspomnienia z wyjazdów 

mieszkańców na zorganizowane przez pracowników Domu wycieczki                      
3-dniowej do Krakowa oraz do Niepokalanowa i Płocka. 

 
Prezentujemy udział przedstawicieli Domu w XV Radomskich Dniach 

Godności Osób Niepełnosprawnych, w dniach 7 – 9 czerwca br. 
 
Publikujemy również zdjęcia z udziału w dniu 15 czerwca br. w letnim 

festynie pn. „Dodajmy słońca do lat” w Domu Pomocy Społecznej Weterana 
Walki i Pracy w Radomiu, podczas którego zostaliśmy bardzo gościnnie 
przyjęci, a pogoda szczególnie sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu. 

 
W dniu 20 czerwca 2018r. zorganizowana została na terenie Domu 

coroczna uroczystość pn. „Imieniny Pana Jana”, z której publikujemy 
relacje oraz dokumentacje fotograficzną. Uroczystość uświetnili przybyciem 
zaproszeni goście Pan Jerzy Zawodnik - Zastępca Prezydenta Miasta 
Radomia, Pan Adam Bocheński - Przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny UM w Radomiu, Pani Teodora Karolik                  
- Zastępca Dyrektora MOPS w Radomiu oraz dyrektorzy i pracownicy 
jednostek pomocy społecznej. Podczas imprezy podziwialiśmy występy 
uczniów Szkoły Muzycznej ZDZ w Radomiu, mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Jedlance, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej                     
w Radomiu, przy ul. Zofii Holszańskiej oraz uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Radomiu. Relacje z uroczystości zamieścił również 
Gość Niedzielny, w wydaniu internetowym, za które bardzo serdecznie 
dziękujemy Pani Krystynie Piotrowskiej oraz redakcji … 

 

                                                           Życzymy Państwu  
ciekawej i miłej lektury                                                 

                                                     Zespół Redakcyjny



Wycieczka do Krakowa 
w dniach 11-13 czerwca 2018r. 

 

Wspomnienia uczestniczki 

wycieczki Pani Bożeny Bartlewicz. 

„Kraków – królewskie miasto. 

Najpiękniejsze, magiczne 

przywitało nas uczestników 

wycieczki słońcem.  

 
 

Po rozlokowaniu się w hotelu – 

ruszyliśmy podziwiać uroki tego 

pięknego miasta. 

 
Głównym punktem, to Rynek, 

gdzie góruje pomnik naszego 

najwybitniejszego poety Adama 

Mickiewicza. Gotycki Kościół 

Mariacki – Ołtarz Wita Stwosza.  

 

 
 

Bardzo ważnym miejscem były 

Sukiennice, gdzie kiedyś 

sprzedawano sukno – a teraz 

piękne pamiątki dotyczące 

Krakowa. 

- Wawel – siedziba Królów 

Polskich – piękna budowla.  

 

Z podziwem patrzeliśmy na ten 

Zamek – który można było 

oglądać ze wszystkich stron 

miasta. 

 
 

Zadowoleni  i szczęśliwi z wielkim 

apetytem pałaszowaliśmy obiad – 

pyszny bigos przygotowany przez 

nasze Panie kucharki. Cieszyło 

nas, że możemy przebywać w tak 

pięknym miejscu. Pewnie 

przyczyniły się do tego Panie 

opiekujące się nami Pani Elżbieta  

i Pani Agnieszka. Bardzo dużą 



pomocą dla nas ludzi 

niepełnosprawnych był Pan 

kierowca – Leszek, któremu 

serdecznie dziękujemy.  

 

Odwiedziliśmy Katedrę, gdzie 

spoczywają Królowie Polscy – 

Bolesław Łokietek, Kazimierz 

Wielki – twórca Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – któremu 

zawdzięczamy rozkwit tego 

miasta, królowej Jadwigi                   

i innych. 

 
Dużym przeżyciem było stanąć 

przed grobem Marii i Lecha 

Kaczyńskich – pary prezydenckiej 

oraz Józefa Piłsudskiego, który 

przyczynił się, że Polska znów była 

wolnym krajem. 

 

Odpoczywaliśmy nad Wisłą, gdzie 

ukradkiem patrzył na nas smok 

wawelski. Od czas do czasu ziejąc 

ogniem. W oddali słychać było 

dźwięki skrzypiec. 

Chcieliśmy odwiedzić dzielnicę 

żydowską Kazimierz.  

 

A żeby, to uczynić musieliśmy 

przejść przez most miłości, most, 

który przypominał nam młode lata 

pełne wzruszeń i szczęścia.                          

A potem były kłódki, które 

zostawiają młodzi zakochani. 

 

 
 

Odwiedziliśmy Kościół na Skałce, 

w którym odprawiał Mszę Świętą 

Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Również odwiedziliśmy 

Sanktuarium w Łagiewnikach.  

 

 



 

 
 

Mieliśmy możliwość oglądać                            

z wieży panoramę Krakowa. 

 

 
 

Byłoby „grzechem”, nie pójść na 

Cmentarz, gdzie spoczywają 

zasłużeni Polacy – między innymi 

Zbigniewa Wodeckiego, Piotra 

Skrzyneckiego, Jerzego Krauze, 

Stanisława Jopka i innych. 

 

 

Z żalem żegnaliśmy Kraków, nie 

zapominając o słynnych bajglach. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do tak cudownych 

przeżyć. 

 

 

Bożena Bartlewicz 

Żegnamy Cię kochany Kraków. 

Do zobaczenia”. 

 

W wycieczce uczestniczyli: Bożena 

Bartlewicz, Maciej Gregorczyk, 

Ryszard Milczarek, Maria Sobień, 

Renata Stępień, Marta Wyrwińska 

pod opieką Anieszki Łęckiej – 

kierownika zespołu pielęgniarek, 

Elżbiety Maroszek – starszego 

pracownika socjalnego oraz 

Leszka Pyszczaka – kierowcy. 

 

Program wycieczki w Krakowie 

obejmował:  

 

1 dzień: Rynek, Kościół Mariacki, 

Sukiennice, Barbakan, Bulwary 

Wiślane,       

                 

2 dzień - Wawel, Kopiec 

Kościuszki, Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach, 

Centrum Jana Pawła II, Okno 

Papieskie ul. Franciszkańska, 

 

3 dzień – Kazimierz, Kładka 

Bernatki – Most Miłości, Kościół 

na Skałce, Cmentarz Rakowicki. 

 
 

 



Wycieczka Niepokalanów – 

Płock maj 2018r. 
 

„W chmurny dzień majowy 

wyruszyliśmy w podróż – podróż 

bardzo ciekawą – bo do 

Niepokalanowa. To miejscowość 

gdzie kiedyś przed laty rezydował 

Ojciec Maksymilian Kolbe                          

- obecnie Muzeum.  

 

 
 

 

 
 

 
 

Tak skromny człowiek,                                

a jednocześnie wielki. W okresie 

okupacji znalazł się w obozie 

zagłady Oświęcim. Pewnego dnia 

podczas apelu wydarzyło się coś co 

trudno pojąć Maksymilian Kolbe 

wybrał śmierć, by ratować jednego             

z 10 skazańców – Franciszka 

Gajowniczka. Ta ofiara zaskoczyła 

oprawców. Ksiądz Kolbe zmarł       

po otrzymaniu zastrzyku                         

z fenolu. Oglądając zdjęcia                               

z okresu życia Tego Wielkiego 

Człowieka – to ogromne przeżycie. 

 

Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej 

w Kościele, w którym odprawiał 

Msze Ojciec Kolbe. 

 
 

Odwiedziliśmy również Płock                     

– stare piastowskie miasto 

przypominające wszystkie miasta 

tego okresu. Piękny rynek. 

Szkoda, że deszcz nie pozwalał                 

na więcej zobaczyć. 

 
 

 



Odwiedziliśmy również siostrę 

Jarosławę ze zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia Bożego 

zaprzyjaźnioną z naszym Domem 

– szczególnie Eugenią Młynowską. 

Uczta niebywała. Późnym 

popołudniem żegnaliśmy Płock                    

i jego okolice”. 

 

Opracowała Bożena Bartlewicz – 

Przewodnicząca Samorządu 

Mieszkańców 

 

 

W wycieczce czestniczyli: Eugenia 

Młynowska, Bożena Bartlewicz, 

Zofia Domagała, Maciej 

Gregorczyk, Ryszard Milczarek 

pod opieką: Elżbiety Maroszek – 

starszego p racownika socjalnego, 

Emili Sar – pracownika socjalnego 

oraz Leszka Pyszczaka - kierowcy. 

 

 

Radomskie Dni Godności  

7 – 9 czerwca 2018r. 
 

Galeria zdjęć z udziału                                 

w obchodach Radomskich Dni 

Godności Osób 

Niepełnosprawnych przez 

mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej im. Św. Kazimierza                    

w Radomiu. Uczestniczyli: Zofia 

Domagała, Marta Wyrwińska, 

Eugenia Młynowska, Iwona 

Mendrek, Agnieszka Kolarz, 

Ryszard Milczarek, Jerzy 

Darnicki pod opieką Róży Nowak 

– Dyrekora Domu, Elżbiety 

Maroszek – starszego pracownika 

socjalnego, Emili Sar – 

pracownika socjalnego, Marka 

Szczepanika – opiekuna. Prace 

terapii zajęciowej prezentowała 

Małgorzata Murdza – starszy 

instruktor terapii zajęciowej. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Galeria zdjęć z udziału 

mieszkańców Domu w letnim 

Festynie „Dodajmy słońca do lat” 

w DPS WWiP w Radomiu w dniu 

15 czerwca 2018r., w którym 

uczestniczyli: Andrzej Banasiak, 

Jerzy Darnicki, Zofia Domagała, 

Agnieszka Kolarz, Iwona 

Mendrek,  Kazimierz Zając                    

pod opieką pracowników Domu. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Imieniny Pana Jana                             

20 czerwca 2018r. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ZAPROSZENIE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
na uroczystość Imieniny Pana Jana 

                                                                                                                                                                                                       

w Domu Pomocy Społecznej  

                                                                                                                         

im. Św. Kazimierza w Radomiu,  

                                                                                                                                      

ul. Garbarska 35, 

                                                                                                                        

w dniu 20 czerwca 2018 r., godz. 11.00  
                                                                                                                      

Program: 
 11.00  Rozpoczęcie uroczystości 

 11.10 Powitanie i wystąpienia Gości 

 11.30  Wystąpienie Przewodniczącej 

Samorządu Mieszkańców  

 11.40  Prezentacja Uczniów Szkoły 

im. 72 Pułku Piechoty Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego                              

w Radomiu 

 12.00  Występ Mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej Weterana Walki 

i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa  

 12.20 Występ Mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej w Jedlance 

 12.40  Występ Uczestników 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Radomiu 

 13.00  Występ Mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej w Radomiu, 

ul. Zofii Holszańskiej 

 13.20 Wręczenie występującym 

Zespołom pamiątkowych 

dyplomów  

 13.30 Poczęstunek – tort imieninowy 

oraz grill 

 13.50 Zaproszenie Gości do wspólnej 

zabawy przez Mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej im. 

Św. Kazimierza w Radomiu                                                                                                                                                     

                                      

    

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Z okazji obchodów święta 

Mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej Św. Kazimierza pn. 

„Imieniny Pana Jana” zgodnie                    

z tradycją Domu bawiliśmy się na 

zorganizowanej uroczystości 

wszystkich Mieszkańców. 

Korzystając z letniej, sprzyjającej 

pogody oraz zapału do wspólnej 

zabawy. Święto Mieszkańców 

Domu uhonorowali swoim 

przybyciem Goście: 

 Pan Jerzy Zawodnik – 

Zastępca Prezydenta Miasta 

Radomia 

 Pan Adam Bocheński – 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia, Pomocy   

Społecznej i Rodziny Rady 

Miasta Radomia 



 Pani Teodora Karolik                    

– Zastępca Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radomiu 

 Dyrektorzy oraz pracownicy 

jednostek pomocy społecznej 

oraz Szkoły Muzycznej ZDZ 

w Radomiu 

 

 

 

Pan Jerzy Zawodnik                   

oraz Dyrektor Domu Róża Nowak 

złożyli Mieszkańcom Domu                        

z okazji obchodzonego święta 

serdeczne życzenia: dużo radości                 

i sił, zadowolenia, dobrego 

zdrowia i humoru, realizacji 

marzeń i pasji, jak również dużo 

uśmiechu i pogody ducha Życząc  

udanej i wspaniałej zabawy.                 

Do życzeń przyłączyła się również 

Przewodnicząca Samorządu 

Mieszkańców Pani Bożena 

Bartlewicz mówiąc jednocześnie                 

o ciekawym życiu mieszkańców, 

aktywnym spędzaniu czasu 

wolnego oraz atrakcyjnych 

wyjazdach na organizowane 

wycieczki przez pracowników 

Domu. 

Nastąpiły potem prezentacje 

artystyczne, które rozpoczęła 

młodzież ze Szkoły Muzycznej 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Radomiu, która 

wniosła dużo młodości, optymizmu 

oraz radości życia. 

 
W dalszej kolejności miał 

miejsce występ po raz pierwszy            

w Domu mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej Weterana 

Walki i Pracy w Radomiu, 

wnoszący wiele humoru, 

uśmiechu, a także dający wiele                      

do przemyślenia swoją 

inscenizacją. 

 



Mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej w Jedlance wystąpili                         

w pięknych góralskich strojach,                  

a ich żywiołowe wykonanie 

piosenek porywało nogi 

uczestników imprezy do tańca. 

 

 
 

Kolejny rytmiczny występ 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Radomiu 

prowadzony przez Pana Pawła 

Mosiołka porwał nas do wspólnej 

zabawy i śpiewu. 

 

 
 

 

Natomiast mieszkańcy 

Domu Pomocy Społecznej                          

w Radomiu, przy ul. Zofii 

Holszańskiej jak zawsze bardzo 

energiczni dopełnili radość 

wspólnej zabawy, swoją ekspresją,  

oraz radością. 

 
 

Po występach przyszedł czas 

na wręczenie pamiątkowych 

podziękowań za występy,                           

a następnie na tort imieninowy, 

oraz wspólne biesiadowanie. 

 

 
 

Po nabraniu sił i ochoty do 

dalszej zabawy, rozpoczęły się 

wspólne tańce uczestników 

uroczystości trwające do czasu, 

gdy nogi odmówiły już sił. 

 

 

 



  Wydanie internetowe Gościa 

Niedzielnego zamieściło                                

z uroczystości reportaż pt. 

„Imieniny pana Jana”, w dniu 

22.06.br., którą relacjonowała 

uczestnicząca w niej dziennikarka 

Krystyna Piotrowska. 

 

„Takie spotkania przy muzyce                       

i z tańcami połączone są zawsze                      

z prezentacją twórczości 

mieszkańców domu.  

Słoneczna pogoda sprzyja 

festynom. Kolejny z nich został 

zorganizowany przez Dom 

Pomocy Społecznej im. św. 

Kazimierza w Radomiu.                              

W ogrodzie domu, na niewielkiej 

scenie, swoje talenty 

zaprezentowali pensjonariusze, 

jak również goście zaproszeni                         

z innych tego typu ośrodków.                      

Byli także całkiem młodzi 

wykonawcy – uczniowie ze szkoły 

muzycznej. 

- W czerwcu organizujemy 

uroczystość domu – „Imieniny 

pana Jana” – i świętujemy wtedy 

imieniny wszystkich mieszkańców. 

Jest to czas wspaniałej zabawy 

oraz możliwość spotkania się                      

z pensjonariuszami z innych 

placówek – powiedziała Róża 

Nowak, dyrektor DPS im. św. 

Kazimierza. W okolicach sceny 

można było podziwiać 

wyeksponowane prace 

pensjonariuszy. – Mamy 

utalentowanych mieszkańców                      

i przy takiej okazji prezentujemy 

ich twórczość. Te dzieła powstały 

na zajęciach terapeutycznych,                     

a są to prace malarskie oraz 

wyroby dziewiarskie. Wszystko 

wykonane ręcznie – wyjaśnia pani 

dyrektor. 

 

Wśród gości, którzy uczestniczyli 

w tej imprezie, byli Jerzy 

Zawodnik, wiceprezydent 

Radomia, Adam Bocheński, 

przewodniczący Komisji Zdrowia 

Pomocy Społecznej i Rodziny UM 

w Radomiu, Teodora Karolik, 

zastępca dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz 

pracownicy MOPS z Rejonu Pracy 

Socjalnej nr 8, z którymi DPS 

współpracuje w ramach Centrum 

Aktywności Lokalnej. 

 

Obok występów artystycznych był 

czas i miejsce na zabawę przy 

muzyce. – Mieszkańcy cieszą się                  

z takich spotkań. Jesteśmy też 

wdzięczni władzom miasta za ich 

działania w ramach polityki 

senioralnej, z której również 

korzystamy – dopowiada                           

R. Nowak. 

Dom Pomocy Społecznej im. św. 

Kazimierza w Radomiu 

funkcjonuje od 1992 roku,                        

jest domem stacjonarnym, 

zapewniającym całodobową 

opiekę 45 osobom.”  
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Krystyna Piotrowska /Foto Gość 

Niedzielny 

 

 

Bardzo dziękuję gościom 

oraz wszystkim uczestnikom                    

za wspaniałą zabawę, a także   

redakcji Gościa Niedzielnego                    

za relację z uroczystości                         

Róża Nowak – dyrektor Domu. 
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