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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy

Numer 7 Biuletynu Informacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
w  Radomiu,  kwartalnika  Mieszkańców  i  Pracowników  Domu  poświęcamy  został
wydarzeniom w placówce w I kwartale 2015 r.

W  tym  numerze  Biuletynu  znajdziecie  Państwo  artykuły  na  temat  wizytacji
Pani  Anny  Marii  Białkowskiej  Wiceprezydenta  Miasta  Radomia  w  tutejszym  Domu.
Udziału  mieszkańców  w  „Tłustym  Czwartku”  i  „Walentynach”  w  Klubie  Seniora
Kazimierzówka wraz z relacjami uczestników.

Prezentujemy również kolejne w cyklu wspomnienia mieszkańca z jego życia.

A na zakończenie przedstawiamy informacje z obchodów Święta naszego patrona
Świętego Kazimierza w Domu, obchodzone w okresie Wielkiego Postu.

Zapraszamy  Państwa  do  lektury  kolejnego  numeru  Biuletynu  oraz  do  udziału
w pracach nad kwartalnikiem.

                                                                             Życzymy Państrwu milej lektury 

 



Wizytacja
Pani  Anny  Marii  Białkowskiej
Wiceprezydenta Miasta Radomia
 

W  dniu  19  lutego  br.  gościła
w  Domu  Pomocy  Społecznej  im.  Św.
Kazimierza w Radomiu Pani Anna Maria
Białkowska  Wiceprezydent  Miasta
Radomia. 

Podczas  wizyty  dokonała  wizji
Domu, a w szczególności  pomieszczeń
ogólnego  przeznaczenia  służących
mieszkańcom  (terapii  zajęciowej,
rehabilitacji, kaplicy, pokoju gościnnego,
pokoju  dziennego  pobytu,  świetlicy,
jadalni),  oraz  gabinetów  pomocy
doraźnej. Pani Prezydent zapoznała się
jak  wygląda  Dom,  jakie  panują  w  nim
warunki,  a  w  szczególności  zobaczyła
prowadzoną  terapię  zajęciową.
Mieszkańcy uczestniczący w terapii mieli
również  możliwość  spotkania  się
osobistego z Panią Wiceprezydent. 

Przedstawicielka  Samorządu
Mieszkańców  Pani  Bożenna  Bartlewicz
zaprosiła  Panią  Wiceprezydent  do
swojego pokoju, pokazując jak mieszka.
Podkreśliła  potrzebę  funkcjonowania
tego typu placówek w Radomiu, gdzie

mogą  mieszkać  osoby  potrzebujące
pomocy osób drugich, których życie i los

tak  jak  ją  doświadczył.  Mówiła  również
o  pracującej  w  niej  kadrze,  która
świadczy  pomoc  mieszkańcom,
pomagając  im  w  powrocie  do  zdrowia
i sprawności , o troskliwości i życzliwości
pracowników,  oraz  wyraziła  wyrazy
wdzięczności, za to co robią.

Z  wizyty  Pani  Anny  Marii
Białkowskiej  mieszkańcy  byli
zadowoleni,  że  mieli  możliwość
osobistego  poznania  i  rozmowy.
Ucieszyło  mieszkańców,  że  Pani
Wiceprezydent  Miasta  Radomia  jest
zainteresowana  jak  się  im  żyje
w tutejszym Domu Pomocy Społecznej
oraz dostrzega potrzebę spotykania  się

z  nimi  i  ich  wysłuchania.  Mieszkańcy
wizytą  byli  bardzo  usatysfakcjonowani,
że  mogli  w  niej  uczestniczyć,  oraz
osobiście poznać Panią Wiceprezydent.

                  Róża Nowak
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

WALENTYNKI W KLUBIE SENIORA
„KAZIMIERZÓWKA”. 

Mieszkańcy  tutejszego  Domu
zaprzyjaźnieni  są  z  seniorami
z  pobliskiego  Klubu  Seniora
„Kazimierzówka”.  Często  spotykają  się
na  różnego  rodzaju  imprezach
i  uroczystościach,  w  związku  z  tym
zdążyli się już dobrze poznać.

 

W  tym  roku  zostaliśmy  zaproszeni
przez  seniorów  na  Zabawę
Walentynkową  połączoną  z  Tłustym
Czwartkiem, która odbyła  się 12 lutego
o godz.  1600.  Już od rana mieszkańcy
szykowali  się  na  tę  uroczystość,
przymierzali  odświętną  garderobę
i  biżuterię.  Panie  przeglądały  się
w lustrze i oceniały, w której kreacji będą
najładniej wyglądać. 

Gdy  zbliżała  się  godz.  1600

wyszliśmy  z  Domu  spacerkiem
w  kierunku  „Kazimierzówki”.  Spośród
mieszkańców  byli:  pani  Bożenna
Bartlewicz,  pani  Eugenia  Młynowska,
pani  Marta  Wyrwińska,  pani  Iwona
Mendrek,  pan  Ryszard  Milczarek,  pan
Adam Jakóbiak i pan Andrzej Banasiak. 



Na miejscu powitała nas pani Anna
Ozga  –  kierownik  Klubu  Seniora
„Kazimierzówka”.  Zasiedliśmy  przy
stolikach  zastawionych  pączkami
i  faworkami.  Poczęstowano  nas  też
kawą i herbatą. Po słodkim poczęstunku
rozpoczęły się tańce.

 Wszyscy  świetnie  się  bawili  nie
myśląc  o  swoich  dolegliwościach
i  chorobach.  Były  również  konkursy,
w  których  brali  udział  też  nasi
mieszkańcy,  zadowoleni  z  wygranych
nagród. Pan Andrzej Banasiak recytował
wiersz,  a  pani  Eugenia  Młynowska
śpiewała  piosenkę.  Były  też  konkursy
o  tematyce  walentynkowej,  polegające
na  łączeniu  się  w  pary  lub  szukaniu
swojej  drugiej  połówki.  Czas  upłynął
w  miłej  atmosferze.  Odchodziliśmy  do
Domu  z  nadzieją  na  kolejne  takie
sympatyczne spotkanie. 

  

               Opracowała: Emilia Sar

Święto  patrona  Domu  Pomocy
Społecznej Świętego Kazimierza

 
W dniu 4 marca br. obchodziliśmy

Święto  patrona  Domu  Świętego
Kazimierza.  O  godz.  9  odprawiona
została  Msza  Święta  przez  kapelana
księdza  kanonika  Mieczysława  Drypę
w  intencji  mieszkańców  i  pracowników
Domu.  W  wygłoszonej  homilii
usłyszeliśmy;

„{Uroczystość  Świętego
Kazimierza  Patrona  dnia  dzisiejszego
(„kazi” – kazać i „mir” – zgoda, pokój) był
synem  Kazimierza  Jagiellończyka,
władcy,  którego  panowanie  było
pomyślne  dla  rozwoju  kultury  i  sztuki
w Polsce.

Królewicz  Kazimierz  urodził  się
3  października  1458  roku  na  Wawelu.
Jego matką była Elżbieta, córka cesarza
Niemiec Albrechta II. Był drugim z kolei
spośród  sześciu  synów  Kazimierza
Jagiellończyka.  Miał  pięciu  braci
i siedem sióstr.



Z  dwunastu  dzieci  królewskich
czterech zostało królami.

Pod  opieką  matki  Kazimierz
pozostawał  do  dziewiątego  roku  życia.
W  przeciwieństwie  do  większości
członków  rodu  Jagiellonów,  słynących
z  trudnych  i  gwałtownych
temperamentów,  młody  Kazimierz  był
spokojnego i wrażliwego usposobienia.

Od  najmłodszych  lat  kochał
modlitwę.  Zresztą  jego  rodzina  była
bardzo  religijna;  rodzice  codziennie
uczestniczyli  we  Mszy  Św.  Pisano,  że
czasami,  wieczorami,  gdy  wszyscy  już
odpoczywali,  on  klęczał  na  progu
świątyni,  przed  zamkniętymi  drzwiami
i  modlił  się.  Był  żywym  obrazem
młodzieńca, o którym mówił dzisiaj autor
natchniony;  „Będąc  jeszcze  młodym,
zanim zacząłem podróżować,  szukałem
jawnie  mądrości
w  modlitwie.  U  bram świątyni  prosiłem
o  nią  i  aż  do  końca  szukać  jej  będę.
[…]”.

Od  dzieciństwa  żywił  gorące
nabożeństwo  do  Najświętszego
Sakramentu  i  Matki  Bożej.  Będąc
czcicielem  Maryi  nosił  na  piersiach
pergamin z tekstem hymnu ku czci NMP.

Od  dziewiątego  do  szesnastego
roku życia uczęszczał do szkoły księdza
Jana  Długosza.  W  „królewskiej  szkole
Długosza”  Kazimierz  studiował  język
łaciński,  niemiecki,  historię  Polski,
prawo,  retorykę,  początki  teologii
moralnej oraz Biblię.

Długosz  cenił  Kazimierza  za  jego
szlachetność,  rzadkie  zdolności  i  lotną
pamięć.  Pod  względem  zdolności
umysłowych  przewyższał  swoich  braci.
Biegle władał trzema językami – polskim,
łacińskim i niemieckim.

Charakterystyczna dla jego rządów
była  wrażliwość  na  ubogich:  „Dzięki
łasce Ducha Świętego serce Kazimierza
płonęło  szczerą  i  niesłychaną  miłością
do  Boga  wszechmogącego;  ogarnięty
nadmiarem tej  miłości  szedł  ku  innym:
jego największą radością i największym

pragnieniem  było  nie  tylko  rozdawanie
tego, co posiadał, ale również i całkowite
poświęcenie  się  ubogim  Chrystusa,
wędrowcom,  chorym,  więźniom
i  cierpiącym.  Dla  wdów,  sierot,
ociemiężonych  był  nie  tylko  opiekunem
i  dobroczyńcom,  ile  ojcem,  synem
i bratem i dużo byłoby do powiedzenia,
gdyby  się  miało  spisać  wszystkie  jego
czyny  i  podać  dowody  jego  gorącej
miłości Boga i ludzi. […].

Swojemu  ojcu  doradzał  on
codzienne  przestrzeganie
sprawiedliwości  w  kraju  i  w  rządach
poddanymi  mu  ludami.  A  gdy  przez
niedopatrzenie  czy  ludzką  ułomność
zdarzały  się  zaniedbania,  Kazimierz
nigdy  nie  omieszkał  upominać  króla
z pełnym szacunkiem.

Sprawy  biednych  i  opuszczonych
leżały mu na sercu jak jego własne i tak
się  nimi  zajmował,  że  zyskał  sobie
przydomek obrońcy ubogich.  A chociaż
był synem królewskim i z wielkiego rodu,
to  przecież  nie  trudno  mu  było
rozmawiać i przebywać z ludźmi choćby
najbardziej  prostymi  i  niskiego
pochodzenia (nie wywyższał się).

Święty  Kazimierz  jest  głównym
patronem  Litwy  oraz  od  1948  roku  –
szczególnym  patronem  młodzieży
litewskiej.  Istotnie,  duchowa  szkoła
modlitwy,  mądrości,  panowania  nad
sobą  i  cierpienia,  jaką  przeszedł  może
być inspiracją dla ludzi  młodych,  którzy
stawiają  sobie  ambitne  cele
i wymagania.

Ze  względu  na  swoje  obowiązki
królewskie  –  powiadają  niektórzy  –
mógłby  być  orędownikiem  ludzi
poświęcających  się  służbie  publicznej,
choć  ściśle  rzecz  biorąc  żaden
z  dzisiejszych  polityków  nie  dźwiga  w
demokracji  tych  obowiązków,  jakie
kiedyś spoczywały na monarsze. Jednak
z  uwagi  na  jednoczesny  patronat  nad
Litwą  i  Polską,  może  z  pewnością
orędować  za  tymi  dwoma  narodami,
które  od  XIV  wieku  połączyła  ze  sobą
historia,  również  w  tak  szczególnej



postaci,  jaką  była  Rzeczpospolita
Obojga narodów.

W  dniu  dzisiejszym  w  szczególny
sposób zawierzamy Litwę i Polskę temu
świętemu  patronowi.  Wiemy,  jak  długo
i  jak  owocnie  połączyły  nas  wspólne
dzieje z narodem litewskim.  Wiemy,  że
ta  łączność  historyczna  w  ogromnej
mierze  dokonała  się  również  przez
Kościół, a w szczególności przez osobę
św. Kazimierza. 

Życzymy młodzieży Polski i  Litwy,
ażeby  przejmowała  to  wielowiekowe
dziedzictwo,  którego  nieodłączną
częścią  jest  syn  królewski,  Kazimierz
z  rodu  Jagiellonów  i  żeby  temu
dziedzictwu  pozostała  wierna.  Wierna
tym  prawdom  i  wartościom,  które  to
dziedzictwo  stanowią,  a  za  które  wiele
pokoleń płaciło ofiarą życia i śmierci. Na
naszych  oczach  dziedzictwo  to  się
odradza.

Za  pośrednictwem  Pani  Jasnogórskiej
oraz  Pani  Ostrobramskiej,  w  pobliżu,
której  spoczywają  Jego  relikwie  –
módlmy  się  do  Boga  za  przyczyną
świętego  patrona:  „Książe  niezłomny,
święty  Kazimierzu,  Królewski  synu,
chlubo Ojczyzny, […] naucz nas, książę,
szukać  woli  Pana  i  czułą  matkę
znajdować w Maryi; Ona niech raczy oba
twe  narody  ogarnąć  płaszczem”.
Amen.}”

                             Róża Nowak

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

                 

Kącik wspomnień

Pani Daniela Janikowska

Urodziłam  się  17  czerwca  1931
roku się  w Stromcu. To niewielka wieś
w  powiecie  białobrzeskim.  Tam
spędziłam  dzieciństwo  i  młodość.
Mieszkałam  razem  z  rodzicami
i  rodzeństwem.  Okolice  w  których
mieszkałam  są  bardzo  ładne.  Mieliśmy
piękny  ogród,  w  którym  rosły  jabłonie,
grusze i śliwy. Do dziś wspominam smak
słodkich  soczystych  jabłek.  Takich
dzisiaj już nie ma.      Zawsze  chciałam
pracować  z  dziećmi.  Skończyłam
studium  nauczycielskie  i  zaczęłam
pracować w przedszkolu. Bardzo lubiłam
tę  pracę.  Miałam  dobry  kontakt
z  dziećmi.  Kiedy  pracowałam
w  przedszkolu  poznałam  mojego
przyszłego  męża  i  po  jakimś  czasie
pobraliśmy  się.  Mąż  był  bardzo
spokojnym  człowiekiem  a  ja  jestem
osobą  energiczną  i  impulsywną  więc
uzupełnialiśmy  się  nawzajem.  Mąż  był
krawcem.  Szył  eleganckie  ubrania,
wiodło  nam  się  całkiem  nieźle.
W czasach kiedy w sklepach były pustki
ja miałam piękne i eleganckie garsonki.
Mąż  dbał,  żebym  była  zadowolona.
Lubiłam  dobrze  wyglądać,  często
chodziłam  do  fryzjera  i  kosmetyczki.
Zamieszkaliśmy  w  Radomiu.  Mieliśmy
ładny  ogródek  działkowy,  uprawiałam
warzywa i kwiaty. Przygarnęłam też kilka
bezdomnych piesków i zaopiekowałam 



się nimi. Najładniejszy był Murzynek, był
mądry i wesoły. Kiedy zachorowała moja
mama  przeprowadziła  się  do  nas  do
Radomia.  Mieszkaliśmy  razem.
 Odwiedzała nas często rodzina z Kielc.
Ja piekłam ciasto drożdżowe, siadaliśmy
przy  kawie  i  śpiewaliśmy  ulubione
piosenki.  Odwiedzała  nas też bratanica
męża Ania. Bardzo miło wspominam ten
czas.  Niestety  to  wszystko  przeminęło.
Najpierw  odeszła  moja  mama,  potem
mój  mąż.  Bardzo  trudno  było  mi  się
pogodzić  z  tym.  Zostałam  sama
w pustym mieszkaniu. Trafiłam do 

szpitala  a  potem  do  Domu  Pomocy
Społecznej.  Na  początku  nie  mogłam
tego zaakceptować, chciałam wrócić do
siebie  do  domu.  Ale  z  czasem
przywykłam  do  tego  miejsca.  Jest  mi
tutaj  dobrze.  Mogę  liczyć  na  pomoc
innych.  Czasem  odwiedzi  mnie  ktoś
z rodziny i jedziemy do domu sprawdzić
czy  wszystko  w  porządku.  Są  dni,  że
tęsknię  za  dawnym  życiem,  ale
pogodziłam się z obecną sytuacją.

                       opracowała

                       Elżbieta Maroszek


