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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy

Biuletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
Nr 8, kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu poświęcamy został wydarzeniom
w placówce w II kwartale 2015 r.

W  numerze  8  Biuletynu  znajdziecie  Państwo  artykuł  na  temat  uroczystości
„Imieniny  Pana  Jana”  obchodzonej  w  dniu  30  czerwca  br.,  na  którą  przybyli
zaprzyjaźnieni  Goście:  Klubowicze  Klubu  Seniora  Kazimierzówka.  Mieszkańcy
z  Opiekunami  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu,  przy  ul.  Rodziny  Ziętalów,
Uczestnicy  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Radomiu,  oraz  Uczniowie  wraz
z Nauczycielami Zawodu z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. W tym roku
uroczystość Mieszkańcom bardzo się  spodobała,  tym bardziej  że wystąpił  chór Domu,
który  porwał  uczestników  do  wspólnej  zabawy  i  tańców.  Telewizja  Dami  Radom
zamieściła reportaż z uroczystości w Teledzienniku, w dniu 3.07.2015r.

Kwartał  obfitował  w liczne  wyjazdy mieszkańców,  z  których publikujemy relacje
uczestników z wycieczeki do Sanktuarium Maryjnego w Czarnej.

Prezentujemy również kolejne w cyklu wspomnienia mieszkańca z jego życia.

A  na  zakończenie  publikujemy  zdjęcia  z  życia  Mieszkańców  Domu:  wspólnego
grillowania, udziału w organizowanych zajęciach terapii zajęciowej oraz rehabilitacji , oraz
z odpoczynku na terenie przydomowym, w okresie rozpoczętego lata.

                                                                    Życzymy Państwu miłej lektury

                                                                     Zespół Redakcyjny 

                                                                              

 



Uroczystość „Imieniny Pana Jana”
w  Domu  Pomocy  Społecznej  im.
Św. Kazimierza w Radomiu
„ Szanowni Państwo „

Jak  tradycja  Domu  nakazuje
corocznie  w  czerwcu  świętujemy
imieniny  wszystkich  Mieszkańców.
Tak  również  w  tym  roku,  w  dniu
30  czerwca  odbyła  się  uroczystość
„Imieniny Pana Jana”, na którą przybyli
licznie  zaproszeni  Goście,  również
przedstawiciele mediów z Telewizji Dami
Radom.  W  tym  świątecznym  dniu
radowaliśmy  się  i  wspólnie  bawiliśmy
wraz  z  gośćmi,  korzystając  z  letniej,
wspaniałej pogody, która nam sprzyjała.

Święto  Mieszkańców  Domu
uhonorowali  swoim przybyciem Goście:
Pani  Wiesława  Golus  –  Zastępca
Dyrektora  Wydziału  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej  UM,  Pani  Katarzyna
Kołodziejska  –  Dyrektor  Zakładu
Doskonalenia  Zawodowego w Radomiu
wraz z uczniami i nauczycielami zawodu,
Pani  Grażyna  Jakubczyk  –  Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej  w Radomiu,
przy  ul.  Rodziny  Ziętalów  wraz
z mieszkańcami i opiekunami, Pani Anna
Ozga  –  kierownik  Klubu  Seniora
Kazimierzówka  wraz  z  klubowiczami,
Pani  Aneta  Chmielewska  –  z-ca
kierownika  ŚDS  wraz  z  uczestnikami
i  opiekunami,  Pani  Barbara  Pietrasik

pracownik  socjalny  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radomiu. 

Róża  Nowak  –  Dyrektor  Domu
Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
w  Radomiu  przywitała  wszystkich
przybyłych  gości  na  uroczystość  oraz
złożyła  Mieszkańcom  Domu  z  okazji
obchodzonego  święta  życzenia:  dużo
radości  i  sił,  zadowolenia,  dobrego
zdrowia,  realizacji  marzeń  i  pasji,  jak
również dużo uśmiechu i pogody ducha.
Życząc udanej, wspaniałej zabawy.

Przedstawicielka  Mieszkańców
Pani  Bożena  Bartlewicz  –
Przewodniczącą  Samorządu
Mieszkańców  zabrała  głos.  Mówiła
o  życiu  mieszkańców,  dziękując  za
sprawowaną  dobrą  opiekę  przez
pracowników Domu, oraz o takich dniach
jak  uroczystość  „Imieniny  Pana  Jana”,
które sprawiają radość w ich życiu, które
nie jest  pozbawione problemów. To dla
mieszkańców  potrzebna  impreza
i odskocznia od codzienności, cieszą się
i zapominają o kłopotach, a szczególnie
wtedy,  jeśli  się  nie  ma  się  rodziny.
Podziękowano Jej brawami. 



Właściwe  świętowanie  rozpoczęła
prezentacja  młodzieży  z  Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Radomiu,
w  równie  pięknym  pokazie  jak
w  ubiegłym  roku,  który  bardzo  się
spodobał  i  zrobił  ogromne  wrażenie.
Występ w pięknych strojach i fantazyjnie
upiętych  fryzurach  uczennic  szkoły,
w  otoczeniu  kwiatów  ogrodu
przydomowego,  przyciągał  wzrok
uczestników. Nagrodzony został dużymi
brawami.  Pani  Katarzyna  Kołodziejska
Dyrektor  Zakładu  Doskonalenia
Zawodowego  złożyła  mieszkańcom
życzenia  oraz  powiedziała
o zaangażowaniu i pracy uczennic oraz
nauczycieli  zawodu,  których
doświadczają  również  mieszkańcy
Domu,  w  ramach  świadczonych  usług
fryzjerskich.  Za  usługi  bardzo
dziękujemy,  jak  również  za  występ
młodzieży,  w  czasie  trwających  już
wakacji.

Uroczystość  uświetnili  swoim
przybyciem  Seniorzy  z  Klubu  Seniora
Kazimierzówka,  którzy  zaprezentowali
przygotowany  na  tą  okazję  specjalny
repertuar,  mówiący  również  o  życiu
i  funkcjonowaniu Klubu. Bardzo chętnie
mieszkańcy  goszczą  zaprzyjaźnionych
Seniorów,  którzy  wnoszą  zawsze  dużo
radości,  humoru  i  energii  swoim
przybyciem. A występami stale nas mile
zaskakują,  tym razem Pani Anna Ozga
kierownik  Klubu  wraz  z  seniorami  oraz
Panem  Pawłem  Mosiołkiem,  który
przybył wraz ze Środowiskowym Domem
Samopomocy  w  Radomiu  porywali  do
wspólnej  zabawy,  tak  że  nogi  same
rwały  się  do  tańca,  a  korowody

tańczących  przesuwały  się  barwnie  po
całym placu oraz estradzie.

Zawładnęli  następnie  sceną
Mieszkańcy  Domu  Pomocy  Społecznej
w  Radomiu,  przy  ul.  Rodziny  Ziętalów
wraz  z  opiekunami.  Tańczące
mieszkanki  w  cygańskich,
różnobarwnych strojach wirowały tak, że
chętnych porywały do wspólnego tańca.
Znów  nas  mile  zaskoczyli
przygotowanym  programem,  a  energia,
żywiołowość oraz pomysłowość sprawiła
uczestnikom uroczystości dużo radości.

Przybyli  do  nas  w  tym  roku,
również  uczestnicy  Środowiskowego
Domu  Samopomocy  w  Radomiu  wraz
z  opiekunami,  których  powitaliśmy
serdecznymi  brawami,  tym  bardziej,  że
gościli  w tutejszym Domu pierwszy raz.
Przygotowali  na  obchodzone  święto,
program artystyczny  prowadzony  przez
znanego wokalistę Pawła Mosiołka, wraz
z  piękną  scenerią,  strojami  oraz
wiankami.  Program  specjalnie  na
„Imieniny  Pana  Jana”,  z  wesołymi,
sielskimi  piosenkami  do  wspólnego
śpiewania,  oraz  toczące  się  po  scenie
czerwone  jabłuszko  z  popularnej
piosenki  „Czerwone  jabłuszko”  bardzo
się  spodobał  i  porwał  do  wspólnej
zabawy. 



A  tu  nogami  już  przebierał  chór
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
im.  Św.  Kazimierza,  który  pragnął
zaprezentować się na scenie i zaprosić
wszystkich  do  wspólnej  zabawy,
prowadzony  przez  Małgorzatę  Murdzę
instruktora  terapii  zajęciowej.  Chór
Domu wraz z gośćmi zawładnął sceną, a
śpiew i tańce trwały długo, a echo niosło
wokół  radosną  zabawę.  Mieszkańcy
Osiedla  Zamłynie  również  w  niej
uczestniczyli,  których  stale  zapraszamy
do Domu.

W  przerwie  zabawy  zaproszono
wszystkich  na  wspólny  poczęstunek:
grilla,  ciastka  i  owoce  oraz  imieninowy
tort  i  lody.  A  następnie  bawiono  się
radośnie  dalej,  były  również  zabawne
konkursy z nagrodami.

Telewizja  Dami  w  teledzienniku
w dniu 3 lipca 2015r. zamieściła reportaż
z  uroczystości  „Imieniny  Pana  Jana”,
który mieliśmy możliwość obejrzenia. 

Na  stronie  Telewizji  Dami  24  –
opublikowano  w  wiadomościach

poniższy artykuł,  z święta mieszkańców
Domu,  pn.  Imieniny  (nie  tylko)  pana
Jana.

„Obchodzą  je  już  od  20  lat.
Imieniny  Pana  Jana,  czyli  imieniny
wszystkich mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej  im.  Św.  Kazimierza
w  Radomiu.  Na  początku  były
przemówienia  i  podziękowania  –
dyrektorki  Domu  Pomocy  Społecznej,
a  potem  przewodniczącej  zarządu
mieszkańców  tej  placówki.  Potem
przyszedł  czas  na  właściwe
świętowanie,  ale  w  odpowiedniej
oprawie,  o  którą  zadbały  fantazyjnie
uczesane  uczennice  Zespołu  Szkół
Zawodowych, przyjaciele z klubu seniora
„Kazimierzówka”.  Do występu szykował
się już także Paweł Mosiołek. W Domu
Pomocy Społecznej im. św.  Kazimierza
odbyły  się  imieniny  pana Jana.  To  dla
wielu  mieszkańców  potrzebna  impreza
i odskocznia od codzienności  – My się
cieszymy,  zapominamy  o  kłopotach.
Czasem jest ciężko – jak sobie człowiek
pomyśli, że nie ma nikogo, że nie ma tej
rodziny – opowiada Bożena Bartlewicz,
mieszkanka  DPS  im.  św.  Kazimierza
w Radomiu. 

W  DPS  przy  ul.  Garbarskiej
mieszka 45 osób. To starsi,  przewlekle
chorzy  i  samotni  ludzie.  Pani  Bożena
trefiła  tu  4  lata  temu,  kiedy
zdiagnozowano  u  niej  nowotwór  i  nie
była w stanie sama o siebie zadbać. –
Pochodzę  z  tej  rodziny  Winczewskich,
których  powieszono  w  czasie  okupacji.
Tak się życie  toczyło,  że  nie został  mi
nikt.  Brak  opieki  spowodował,  że  tu
jestem,  ale  nie  żałuję  –  dodaje  Pani
Bożena.  Bo  tu  –  jak  mówi  kobieta  –
znalazła dobrą opiekę. Imprezy takie jak
Imieniny Pana Jana dają sporo radości.
To  wieloletni  tradycja.  –  Od  20  lat
obchodzimy  w  ten  sposób  imieniny
wszystkich mieszkańców, spotykamy się
z  zaproszonymi  gośćmi  –  opowiada
Róża  Nowak  –  dyrektor  DPS  im.  św.
Kazimierza. 



W  tym  roku  DPS  gościł
mieszkańców  z  domu  pomocy
społecznej  z  ulicy  Rodziny  Ziętalów,
seniorów  z  „Kazimierzówki”.  To  stali
goście.  Uczniowie  z  Zakładu
Doskonalenia Zawodowego byli tu także
nie po raz pierwszy.  Dwa razy do roku
młodzi  czeszą i strzygą podopiecznych.
Mieszkańcy  mają  tutaj  różnorodne
zajęcia, które mają zachęcać do działań,
do aktywności. Ostatnio utworzono chór.
– Czy  jest  to  profesjonalne śpiewanie?
– pyta z uśmiechem Bożena Bartlewicz i
zaraz sama odpowiada: 

-  Nie,  my  śpiewamy  ot  tak,  dla  siebie
i  czujemy  się  z  tym  dobrze.  Wiadomo
przecież,  że  piosenka  rozwesela
– dodaje.  Dom Pomocy Społecznej  im.
św. Kazimierza w Radomiu działa od 23
lat”. 

Autor Agnieszka Mąkosa.

Dziękuję Telewizji  Dami za piękny
i  wiele  obrazujący  reportaż  z  życia
mieszkańców,  gościom  za  przybycie
i  uatrakcyjnienie  uroczystości,
pracownikom  Rejonu  Pracy  Socjalnej
Nr  8  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Radomiu za wypożyczenie
namiotów oraz  wszystkim  pracownikom
Domu  za  zaangażowanie
w zorganizowanie uroczystości „Imieniny
Pana Jana” w Domu Pomocy Społecznej
im. Św. Kazimierza w Radomiu.

 Róża Nowak

                                          Dyrektor

Wycieczka do Czarnej 
Jak  co  roku  w  drugą  sobotę

czerwca  grupa  mieszkańców  Domu
Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
w Radomiu wzięła udział w pielgrzymce
osób  niepełnosprawnych  do
Sanktuarium  Matki  Bożej
Wychowawczyni w Czarnej.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św.
którą  koncelebrował  ks.  Bp  Adam
Odzimek.  W czasie  homilii  padło  wiele

ciepłych  słów  pod  adresem  osób
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
Jak wspomniał ks. Bp bardzo sobie ceni
te  spotkania  i  zawsze  ma
zarezerwowany czas w drugą niedzielę
czerwca dla uczestników pielgrzymki.

Po  Mszy  św.  odbyło  się
przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka” w
wykonaniu  Grupy  Teatralnej  Dzieci
i  Młodzieży  z  Zespołem  Downa
„Opatrzność”,  w  którym  jedną  z  ról
zagrała  mieszkanka  tutejszego  Domu
Pani  Iwona  Mendrek.  Przedstawienie
bardzo  się  wszystkim  podobało,
oklaskom nie było końca, a czekało nas
jeszcze wiele atrakcji.

Następnie  odbył  się  słodki
poczęstunek  ufundowany  przez  Lasy
Państwowe  Nadleśnictwo  Stąporków
oraz pieczenie kiełbasek. Zasiedliśmy na
świeżym  powietrzu  przy  suto
zastawionych stołach. Po obfitym posiłku
zaczęła  się  wspólna  zabawa  przy
muzyce.  Humory  dopisywały,  pogoda
również.  Słoneczko  przygrzewało
pozwalając  się  rozkoszować  pobytem
w bardzo malowniczym otoczeniu, wśród
zieleni  nieopodal  pięknego  sosnowego
lasu.  Ks. Bp Adam Odzimek jak co roku
starał  się  rozmawiać  ze  wszystkimi
uczestnikami, również z nami. Dowodem
czego  są  pamiątkowe  fotografie.  Czas
mijał  szybko i  musieliśmy się pożegnać
z uczestnikami pielgrzymki,  mówiąc:  do
zobaczenia za rok ! 

Pani  Eugenia  Młynowska  mieszkanka
tutejszego  Domu  tak  wspomina
to spotkanie:

To  już  mój  kolejny  wyjazd  do
Sanktuarium  Matki  Bożej
Wychowawczyni w Czarnej. Bardzo lubię
tu przyjeżdżać. Cenię sobie te spotkania
osób  niepełnosprawnych,  wspólną
modlitwę  i  zabawę.  Na  pamiątkę
otrzymałam obrazki z wizerunkiem Matki
Bożej,  rozdam je  znajomym,  którzy nie
mogli tutaj przyjechać. Jeśli dożyję to na
pewno przyjadę tu za rok.



Dziękujemy Pani Annie Klińskiej Majcher
za  zaproszenie  do  udziału
w pielgrzymce.

Opracowała

Elżbieta Maroszek

Kącik wspomnień 

O swoim życiu opowie 

Pan Jan Maj
Urodziłem  się  05.03.1924  r.

w  Zieleńcu  to  mała  wieś  w  powiecie
kozienickim, gmina Głowaczów. Tam też
chodziłem  do  szkoły  podstawowej.
Lubiłem  się  uczyć.  Dzięki  temu
nauczyłem się pisać i czytać. Szkoda, że
nie  miałem możliwości  uczyć  się  dalej,
ale  rodziców  nie  było  na  to  stać.
Dzieciństwo spędziłem w rodzinnej wsi.
Kiedy  wybuchła  wojna  miałem  15  lat.
Zostałem  uwięziony  w  niemieckim
obozie  pracy.  To  był  trudny  czas.
Pracowałem  ponad  siły,  brakowało
jedzenia. Było ciężko ale wytrwałem. Po
wojnie  osiedliłem  się  w  Radomiu.  Tu
podjąłem  pracę.  Pracowałem
w  magazynach.  Nie  było  łatwo.
Poznałem  kobietę,  z  którą  po  jakimś
czasie  ożeniłem  się.  Urodziło  nam  się
dwóch  synów  Zbigniew  i  Krzysztof.
Kocham swoich synów, chociaż nie mam
z  nimi  kontaktu.  Krzysztof  wyjechał  na
stałe za granicę. Z żoną też mi się nie
ułożyło.  Całe  życie  bardzo  ciężko
pracowałem.  Kiedy  odszedłem  na
emeryturę byłem bardzo samotny. 1992
r. zamieszkałem w tutejszym Domu. To
już 23 lata. Czuję się tu bardzo dobrze,
to  mój  prawdziwy  dom.  Mam  dobrą
opiekę,  myślę  że  jestem  tu  lubiany.
Kiedy  byłem  trochę  młodszy  i  bardziej
sprawny jeździłem na wycieczki, festyny.
Bardzo  lubię  tańczyć.  Nie  opuściłem
żadnej  zabawy  tanecznej.  Lubię  też
śpiewać pieśni religijne i uczę się ich na
pamięć.  W  nocy  kiedy  nie  mogę  spać
modlę  się  na  różańcu.  Codziennie  też
biorę  udział  w  nabożeństwie
różańcowym. To dla mnie bardzo ważne.
W ubiegłym roku obchodziłem 90 lecie

urodzin.  To  ładny  wiek.  Był  tort,
życzenia,  było  bardzo uroczyście.  Moje
życie nie było łatwe. Nie wiem co by było
gdybym tu nie zamieszkał. 

Galeria zdjęć
Na  zakończenie  publikujemy  zdjęcia  z

życia  Mieszkańców  Domu:  wspólnego
grillowania,  udziału  w  organizowanych
zajęciach  oraz  odpoczynku  na  terenie
przydomowym w okresie rozpoczętego lata.


