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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy
Biuletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

Nr 10, kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu
poświęcamy został wydarzeniom w placówce w IV kwartale 2015 r.
Jest to numer pierwszego okrągłego jubileuszu Biuletynu Domu. 

W bieżącym numerze Biuletynu prezentujemy Państwu relację z wycieczki do Torunia,
oraz związanymi z nią przeżyciami w związku ze zwiedzaniem Radia Maryja oraz wspólną

modlitwą ze słuchaczami z radiowego studia nagrań. 

Publikujemy kolejne z cyklu wspomnienia mieszkańca Domu z jego życia.

Zamieszczamy  również  relację  z  wizyty  w  Środowiskowym  Domu  Samopomocy
w Radomiu, przy ul. Dzieżkowskiej, a następnie z rewizyty w tutejszym Domu.

A  na  zakończenie  wspomnienia  z  uroczystej  Wigilii  Bożego  Narodzenia
obchodzonej  w  Domu,  wraz  z  życzeniami  Świątecznymi  i  Noworocznymi.
Uświetnione relacjami mieszkańców i pamiątkowymi fotografiami.

                                                                                Życzymy Państwu miłej lektury

                                                                                                                        Zespół Redakcyjny 



Wycieczka do Torunia
Nagroda  finansowa  przyznana  przez

PFRON  w  Ogólnopolskim  Konkursie
Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych
2015”,  przeznaczona  na  rehabilitację
społeczną,  pozwoliła  na  wyposażenie  pokoju
terapii zajęciowej w sprzęt komputerowy (laptop
i drukarkę) oraz na zorganizowanie dwudniowej
wycieczki  do  Torunia  dla  sześciorga
mieszkańców  Domu  Pomocy  Społecznej  im.
św.  Kazimierza  w  Radomiu:  pani  Zofii
Domagały,  pani  Marty  Wyrwińskiej,  pani
Bożenny Bartlewicz, pana Ryszarda Milczarka,
pana  Jerzego  Darnickiego  i  pana  Macieja
Gregorczyka.  W  podróży  uczestniczyli,
a  jednocześnie  sprawowali  opiekę  nad
mieszkańcami  -  Róża  Nowak  dyrektor  DPS,
Leszek Bartosiak i Małgorzata Murdza. 

Pani  dyrektor  wyszukała  najbardziej
korzystną  ofertę  wycieczki,  dostosowaną  do
wymagań i możliwości naszych podopiecznych.
Wycieczka odbyła się w dniach 10-11.12.2015
r. To pierwsza od wielu lat dwudniowa podróż
w tej placówce, była więc wyczekiwana z tym
większą  niecierpliwością.  Zwykle,  ze  względu
na  wiek  i  stan  zdrowia  mieszkańców  Domu,
organizowane są wyjazdy jednodniowe. 

800  –letni  Toruń,  wpisany  na  Listę
Światowego  Dziedzictwa  UNESCO,  przywitał
nas przepiękną,  jak na te porę roku,  pogodą.
Przygodę  z  tym  historycznym  miastem
rozpoczęliśmy  od  wizyty  w  „Świecie
Toruńskiego  Piernika”  czyli,  muzeum,  które
mieści  się  w  byłej  XIX-wiecznej  fabryce
pierników.  Jest  to  wyjątkowa  atrakcja
turystyczna  i  zarazem  największe  muzeum
poświęcone historii piernika w Polsce. Muzeum
Toruńskiego  Piernika  składa  się  z  trzech
poziomów  ekspozycji.  Parter  to  głównie
warsztaty  wypieku  pierników  oraz  ekspozycja
„Zmysłowy  świat  piernika”.  Na  warsztatach
każdy  z  nas  przygotował  własny  pamiątkowy
piernik,  który  można  było  zabrać  do  domu.
Ponadto  na  tym  poziomie  zapoznaliśmy  się
z  przyprawami  stosowanymi  przy  wyrobie
pierników. 

W  piwnicy  ulokowano  wystawę
„Piernikowe  korzenie  -  od  formy  do  pieca”
prezentującą  zabytkowe  formy  piernikarskie
oraz  przemysłowy  piec  do  wypieku  pierników
pochodzący z lat 60. XX w. Kolejną atrakcją jest
możliwość zobaczenia unikatowej kolekcji form
piernikarskich z okresu XVII-XX w.,  ze słynną
toruńską  „katarzynką”  a  także  wirtualna
kramarka  wprowadzająca  w  realia
średniowiecznego straganu. 

Pierwsze  piętro  to  ekspozycja  „Piernik
w salonie, kuchni, sklepie i klubie” poświęcona
obiegowi  toruńskiego  piernika  w  życiu
codziennym. Można tutaj  wejść do tradycyjnej
kuchni, w której wypiekano pierniki oraz zajrzeć
do  samochodu  marki  Żuk,  którym  w czasach
PRL-u  rozwożono  do  sklepów  najsłynniejszy
toruński produkt. Ekspozycja pozwala także na
zapoznanie  się  z  rodzajami  pierników,
wyjątkową kolekcją historycznych opakowań, a
także metodami produkcji pierników w dawnej i
obecnej fabryce. Na I piętrze udostępniona jest
także klubokawiarnia zaaranżowana w stylu lat
50-80. XX w. 

Na zwiedzających czekają również inne,
liczne atrakcje i niespodzianki, m.in. film o tym,
skąd  wzięła  się  nazwa  najsłynniejszego
toruńskiego  piernika,  czyli  „katarzynki”,
możliwość  zapoznania  się  z  interaktywną
książką  zawierającą  przepisy  i  multimedialną
projekcją  na  temat  produkcji  pierników
w Fabryce Cukierniczej „Kopernik”. 



Wizytę  w  tym  pachnącym  miodem
i  przyprawami  miejscu  zakończyliśmy
w  przyległym  sklepiku,  zaopatrując  się
w różnorodne wyroby FC „Kopernik”. 

Następnie  udaliśmy  się  do  miejsca,
w którym mieliśmy zarezerwowany nocleg, czyli
do  urokliwego  Green  Hostelu.  Mieści  się  on
w  zabytkowym  budynku,  na  toruńskiej
starówce. 

Po  odświeżeniu  się  po  podróży,  pod
opieką przewodniczki,  pani  Karoliny,  udaliśmy
się  do  jednego  z  najnowocześniejszych
planetariów  w  Polsce,  by  odbyć  niezwykłą,
wirtualną  podróż  śladami  gwiazdy-symbolu
narodzenia  Dzieciątka  Jezus.  Prezentowany
w okresie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia
44-minutowy  Seans  "Gwiazda  Betlejemska"
próbuje znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Co
było  naprawdę gwiazdą betlejemską? Kometa
Halleya,  uwieczniona  przez  Giotta  na  jednym
z fresków kaplicy w Padwie? A może niezwykły
układ  planet?  Czy  Gwiazda  Betlejemska  jest
tylko  symbolem  Świąt,  czy  rzeczywiście
świeciła na niebie 20 wieków temu, wskazując
Mędrcom  drogę  do  Betlejem?  Możemy
dokładnie  odtworzyć  wygląd  nieba  sprzed
tysięcy  lat,  jednak  astronomowie  nie  są
w  stanie  odkryć  wszystkich  tajemnic.  Seans
o  zjawiskowej  gwieździe  jest  pełną  nastroju
próbą połączenia wiary, tradycji i nauki.

Po  „niebiańskich”  doznaniach  udaliśmy
się do Kawiarni/Restauracji Sowa, usytuowanej
w zabytkowej XIV wiecznej kamienicy, w której
od  1389 roku mieściła  się  Apteka Królewska,
najstarsza  apteka  w  Polsce.

W odrestaurowanych, historycznych wnętrzach,
w  klimacie  dawnych  czasów,  raczyliśmy  się
smakiem wykwintnej kolacji.

Następnie,  spacerkiem,  udaliśmy  się  do
Hostelu, gdzie przy herbatce oraz słodkościach,
dzieliliśmy  się  wrażeniami  z  pierwszego  dnia
wycieczki.

-  Toruń, to cudowne miasto – zachwycała się
pani  Bożenka  Bartlewicz  -  przepięknie
oświetlone, z niesamowitą atmosferą. Jesteśmy
szczęśliwi, że możemy tu być.

- Bardzo mi się tu podoba, to bardzo ciekawa
wycieczka – dodał pan Maciek Gregorczyk.

Pozostali  uczestnicy wycieczki  wtórowali  im w
pochwałach.

- Wspaniała, przedświąteczna atmosfera, dobra
pogoda. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu
w  tym  pięknym  mieście  –  mówił  pan  Jerzy
Darnicki

- Bardzo się cieszę z tej wycieczki, bo dawno
nie  byłam tak  daleko  –  z  uśmiechem dodała
pani  Marta  Wyrwińska  -  Kupiłam  sobie  kilka
pamiątek oraz pierniki, które dam w prezencie
rodzinie.

-  W  Toruniu  byłem  wiele  razy,  ale  zawsze
chętnie wracam do tego historycznego miasta –
zadumał się pan Ryszard Milczarek.

Pani  Róża  Nowak,  dyrektor  DPS
omówiła  program  na  następny  dzień,  który
przedstawiał  się  następująco:  śniadanie,
zwiedzanie  Starego  Miasta  i  przejazd  do
siedziby Radia Maryja. 

Zmęczone podróżą, panie, udały się na
spoczynek,  natomiast  panowie  do  późnych
godzin wieczornych oglądali jeszcze w telewizji
mecz piłkarski.

Drugi  dzień  wycieczki  przywitaliśmy,
w  doskonałych  nastrojach,  spotkaniem  przy
ciasteczkach  oraz  kawie  przygotowanej  przez
p. Ryszarda Milczarka. Po spakowaniu bagaży
wyruszyliśmy na śniadanie do Baru Mlecznego
„Małgośka”. 



Posileni,  udaliśmy  się  na  spacer  po
Starym Mieście z kolejną przewodniczką panią
Anią,  która  opowiedziała  nam  m.in.
o średniowiecznych murach miejskich z Bramą
Żeglarską, Krzywą Wieżą, Rynku z Ratuszem,
pomniku Mikołaja  Kopernika,  Domu Wielkiego
Astronoma i średniowiecznych kościołach.

Początek  budowy  murów  miejskich
w Toruniu sięga lat sześćdziesiątych XIII wieku.
Bogacące się miasto handlowe i ważny ośrodek
wojskowo-administracyjny  państwa
krzyżackiego  został  otoczony  systemem
ceglanych murów baszt,  bram i  fos, z których
wiele można oglądać do dzisiaj.

Brama  Żeglarska zbudowana  została
w średniowieczu, jednak jej obecny kształt jest
rezultatem  gruntownej  dziewiętnastowiecznej
przebudowy. Otwierając się z jednej strony na
port,  zaś  z  drugiej  na  ulicę  prowadzącą  do
farnego  kościoła  św.  Janów i  staromiejskiego
rynku, brama ta była najważniejszym wejściem
do miasta.

Krzywa Wieża to średniowieczna baszta
obronna,  która  swą  nazwę  zawdzięcza
znacznemu  odchyleniu  od  pionu.  Według
legendy, jej powstanie wiąże się z postępkiem
jednego  z  toruńskich  krzyżaków,  który  wbrew
obowiązującym  go  zasadom  zakochał  się  i
spotykał  z  piękną  córką  bogatego  kupca.
Pokutą za złamanie ślubu czystości miało być
wzniesienie  pochyłej  wieży  jako  symbolu
odejścia od surowej zakonnej reguły.

Ratusz  Staromiejski. Toruński  ratusz
jest  jednym  z  największych  ceglanych
budynków  tego  typu  w  Europie
i najważniejszym zabytkiem toruńskiej starówki.
Przez wieki stanowił administracyjne i handlowe
centrum miasta,  w  jego  pobliżu  odbywały  się
jarmarki,  hołdy  składane  władcom,  rycerskie
turnieje  czy  nawet  publiczne  egzekucje
skazańców.

Stojący  w  południowo-wschodnim
narożniku  staromiejskiego  rynku  pomnik
Mikołaja  Kopernika jest  jednym
z najważniejszych  symboli  Torunia.  Odlany w
pracowni  znanego  berlińskiego  rzeźbiarza

Fryderyka Tiecka, został ustawiony w obecnym
miejscu w 1853 roku.

Dom  Mikołaja  Kopernika to
średniowieczna  kamienica,  która  w  drugiej
połowie  XV  wieku  należała  do  rodziny
Koperników. Wielu historyków wskazuje ją jako
miejsce, gdzie w 1473 roku przyszedł na świat
wielki  astronom -  Mikołaj  Kopernik,  który jako
pierwszy  dowiódł,  że  Ziemia  nie  jest
nieruchomym centrum wszechświata a jedynie
jedną  z  planet  krążących  po  orbitach  wokół
Słońca

Gotycka  katedra pod  wezwaniem  św.
Jana  Chrzciciela  i  św.  Jana  Ewangelisty
swoją formę uzyskała w wyniku wieloetapowej
budowy, którą po blisko 200 latach przerwano
na przełomie XV i XVI w. Już w średniowieczu
był  to  najważniejszy  z  toruńskich  kościołów,
pełniący  funkcję  staromiejskiej  fary,  w  której
skupiało się religijne życie mieszkańców.

http://www.torun.pl/pl/turystyka/zwiedzanie-miasta/zabytki/ratusz-staromiejski


Toruński  pręgierz w  kształcie  osiołka
jest  nawiązaniem do  historycznego  pręgierza.
Przed wiekami skazywano na niego złoczyńców
za  drobne  i  cięższe  przewinienia.  Wtedy  na
drewnianą figurę osła, którego grzbiet był ostro
zakończony blachą, sadzano skazanego, a jego
nogi  obciążano  ciężarkami.  Kara  ta  oprócz
dolegliwości  fizycznych  uwłaczała  opinii
skazańca. Dziś dla upamiętnienia tej historii stoi
figura z brązu.

Pod  pręgierzem  spotkaliśmy  wesołą
średniowieczną  mieszczkę,  z  wyśmienitymi
piernikami.  Mieszczka  ta  niektórym
przypominała  kogoś  znajomego.  Dopiero  po
chwili  poznaliśmy,  że  to  nasza  pierwsza
przewodniczka,  pani  Karolina.  Nastąpił  czas
pożegnań  z  sympatycznymi  paniami
przewodniczkami. 

Ale czekała nas jeszcze jedna atrakcja,
zwiedzanie  siedziby Radia Maryja  z  Pierwszą
kaplicą radiową - Kaplicą Zawierzenia.

Radio  Maryja,  to  polska rozgłośnia
radiowa o  charakterze  społeczno-katolickim,
założona  8  grudnia  1991  w  Toruniu przez
zakonników ze  Zgromadzenia  Najświętszego
Odkupiciela  (redemptorystów). Jest  jedyną
rozgłośnią  radiową  o  charakterze  religijnym
słyszalną w całej  Polsce.  Część emitowanych
audycji  pokrywa  się  z  równoległą  transmisją
w  Telewizji  Trwam.  Dyrektorem  Radia  jest
o. Tadeusz Rydzyk. W grudniu 2015 roku Radio
obchodziło  24-lecie  rozpoczęcia  nadawania
programu radiowego.

Program  Radia  Maryja,  to  program
o  charakterze  społeczno-religijnym,
przedstawiającym  zagadnienia  wiary
chrześcijańskiej  oraz  problemy  życia
społecznego  z  punktu  widzenia  wiary
i  społecznej  nauki  Kościoła  Katolickiego.
Głównymi  elementami  programu rozgłośni  są:
ewangelizacja,  modlitwa,  medytacja,  muzyka
religijna oraz publicystyka społeczno-polityczna.
Radio  emituje  programy,  takie  jak:  Rozmowy
niedokończone,  Aktualności dnia,  Audycje  dla
małżonków i rodziców, dla młodych, dla dzieci,
dla  rolników,  Mogę,  chcę  pomóc,  Radiowa

lektura (cykliczny program, w którym czytane są
książki), Muzyka mistrzów (program o  muzyce
poważnej),  Porady,  Katechezy  oparte  na
Katechizmie Kościoła Katolickiego,  nauczaniu
papieży i  biskupów,  odmawianie  brewiarza,
różańca,  godzinek,  koronki  do  Miłosierdzia
Bożego.  Codziennie  transmitowana  jest  msza
święta oraz  Apel  Jasnogórski z  Częstochowy.
Retransmitowany  jest  serwis  informacyjny
Radia  Watykańskiego.  Transmitowane  są  też
wszystkie  pielgrzymki papieskie oraz
cotygodniowa modlitwa Anioł Pański.

Większość  audycji  prowadzą  ojcowie  z
zakonu warszawskiej prowincji redemptorystów,
część  zaś  osoby  świeckie  (w  tym  studenci
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej).
Niekiedy audycje prowadzi o. Tadeusz Rydzyk,
są  to  najczęściej  poranne  katechezy albo
programy wieczorne.

Nasza  wędrówka  po  radiowych
korytarzach zaprowadziła nas do studia nagrań,
w  którym  trzy  osoby  mogły  uczestniczyć  w
nadawanym na żywo różańcu. 

-  To  dla  mnie  najważniejsza  część
wycieczki  – mówi pani Zosia Domagała, która
w  Domu  Pomocy  Społecznej  opiekuje  się
kaplicą  i  codziennie  prowadzi  modlitwy
różańcowe oraz koronki.  – Zdecydowałam się
na ten wyjazd, przede wszystkim ze względu na
możliwość  zobaczenia  siedziby  Radia  Maryja,
którego codziennie słucham. Jestem wdzięczna
naszej pani dyrektor, że mogłam być w studiu
i  odmawiać  wspólnie  z  księdzem  redaktorem
i panią tę bardzo ważną dla mnie modlitwę.

Dlaczego warto odwiedzić Toruń? 

Ponieważ jest piękny! 

A  Muzeum  Toruńskiego  Piernika  to
miejsce, w którym historia ma smak i zapach.

                                                        Autor:

                                   Małgorzata Murdza

                    starszy instruktor terapii zajęciowej
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Wizyta w Środowiskowym Domu 
Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej      
w Radomiu 

26  października  gościliśmy,  w  nowo
powstałym,  Środowiskowym  Domu
Samopomocy w Radomiu. 

Dom  Pomocy  Społecznej  im.  św.  Kazimierza
reprezentowali:  pani  Róża  Nowak  dyrektor,
mieszkańcy  -  pani  Marta  Wyrwińska,  pani
Bożenna Bartlewicz, pani Iwona Mendrek, pan
Jerzy  Darnicki,  pan  Maciej  Gregorczyk,  pan
Ryszard  Milczarek  oraz  Małgorzata  Murdza
instruktor terapii zajęciowej. 

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  jest
placówką  pobytu  dziennego  dla  50  osób
z  zaburzeniami  psychicznymi,  szczególnie
z  rozpoznaniem  schizofrenii  oraz
niepełnosprawnych intelektualnie. 

Siedziba  ŚDS  mieści  się  w  budynku  dawnej
szkoły,  który  został  poddany  gruntownemu
remontowi  i  dostosowany  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych.  Zlikwidowano  bariery
architektoniczne,  wprowadzone  zostały
niezbędne udogodnienia.

Zachwyciły  nas  liczne,  przestronne,
doskonale wyposażone pracownie terapii  oraz
pięknie  wyeksponowane  prace  plastyczne.
Każdy  pokój  miał  odrębny  klimat  i  wystrój
dostosowany do prowadzonych zajęć.

Uczestnicy  muzykoterapii,  pod
kierunkiem  radomskiego  wokalisty,  terapeuty
Pawła  Mosiołka,  zaprezentowali  swoje
umiejętności taneczno-wokalne. W repertuarze
gospodarzy  znalazły  się  przede  wszystkim
utwory biesiadne i ludowe.

Po występach ugoszczono nas słodkim
poczęstunkiem. 

Dziękując  za  ciepłe  przyjęcie  p.  Róża
Nowak  zaprosiła  podopiecznych
Środowiskowego  Domu  Samopomocy,  wraz
z  opiekunami  na  wizytę  do  nas.  Rewizyta
nastąpiła  6  listopada  2015  r.  Gości  powitała
Dyrektor DPS. 

Wspólnie  z  przybyłymi  gośćmi
obejrzeliśmy  pokaz  multimedialny  z  Gali
wręczenia  nagród  przyznanych
w  Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycznym
„Sztuka  Osób  Niepełnosprawnych  2015”.
W konkursie mieszkanka DPS Iwona Mendrek
zajęła II  miejsce w kategorii  rysunek i grafika.
Przygotowana  przez mieszkankę praca  nosiła
tytuł:  „Zwierzęta  moi  przyjaciele.  Ja  i  moja
Kicia”.  Konkurs  organizowany  jest  przez

Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych od 13 lat.

Następnie  wspominaliśmy  występy
uczestników  Środowiskowego  Domu
Samopomocy  podczas  uroczystości  „Imieniny
Pana Jana”, która cyklicznie odbywa się w DPS
w  czerwcu.  Podczas  ww.  uroczystości
podopieczni  ŚDS  śpiewali  piosenki  ludowe,
m.in. „Czerwone jabłuszko”.

Spotkanie  zakończyło  się  wspólnym
biesiadowaniem,  na  które  panie  kucharki
przygotowały kawę i pyszne ciasto. 

                                                        Autor:

                                   Małgorzata Murdza

                    starszy instruktor terapii zajęciowej 

„ Szanowni Państwo „
W  Domu  Pomocy  Społecznej  im.  Św.

Kazimierza  Wigilia  Bożego  Narodzenia
rozpoczęła się w dniu 24 grudnia, o godz. 13,00
uroczystą  Mszą  Świętą  sprawowaną  przez
księdza  kanonika  Mieczysława  Drypę  –
kapelana  Domu.  W  kaplicy  przy  ołtarzu
tradycyjne urządzono szopkę, w której centrum
znajdowała się  figurkę dzieciątka Jezus,  obok
Maryji  i  Józefa.  Szopkę  oświetlała  gwiazda
betlejemska.

W  kaplicy  zgromadzili  się  mieszkańcy
i  pracownicy  Domu,  aby  wspólnie  modlić  się
świętować ten szczególny dzień dla katolików.
Po  Mszy  Świętej  oraz  liturgii  Wigilii  Bożego
Narodzenia,  przełamaliśmy  się  opłatkiem,
złożyliśmy  sobie  nawzajem  życzenia,
odwiedziliśmy  również  chorych  w  pokojach.
Wspólnie odśpiewane kolędy dostarczyły wielu
osobom  szczególnych  wzruszeń,  były  też
wyrazem życzliwości. Nie jednemu zakręciła się
łza  w  oku,  na  wspomnienie  dziecinnych  lat,
bliskich,  minionych  Wigilii,  oraz  tych
mieszkańców, których już z nami nie ma.



Po Mszy Świętej i wizycie w pokojach chorych
mieszkańców zasiedliśmy w jadalni do wspólnej
Wieczerzy Wigilijnej.  Na to  szczególne święto
stoły  nakryte  były  białymi  obrusami,  zapalono
świece,  udekorowano  choinkę.  Świąteczne
stoły  zastawiono  postnymi  potrawami,  wśród
których zgodnie z tradycją była: ryba smażona,
barszcz  grzybowy,  śledzie  w  oleju  i  śledzie
w  śmietanie,  kapusta  z  grzybami,  pierogi
z  kapustą  i  grzybami,  sałatka  z  łososiem,
kompot z suszu, oraz ciasto piernikowe.

Po  posileniu  się  wspaniałymi  posiłkami,  które
przygotowały  na  tą  okazję  Panie  kucharki
wspólnie śpiewano kolędy, do który grała Pani
Ewa z Parafii  Św. Anny w Sławnie. Radośnie
i  ochoczo  odśpiewaliśmy  kolędy,  pełni
wzruszeń, nadziei i wiary, ciesząc się z Wigilii
Bożego Narodzenia.

Świąteczna, radosna atmosfera udzieliła
się  wszystkim,  bo  było  serdecznie,  życzliwie
i  wzruszająco,  choć niektórzy  mieli  już  plany,
aby odwiedzić swoich bliskich, bądź oczekiwali
na wizyty  rodzin..  O mieszkańcach Domu nie
zapomniał  również  Św.  Mikołaj  zostawiając
świąteczne prezenty.

A  na  zakończenie  Wieczerzy  Wigilijnej
Ks. Kanonik Mieczysław Drypa i Dyrektor Domu
jeszcze  raz  złożyli  wszystkim  mieszkańcom
świąteczne  życzenia  oraz  na  nadchodzący
Nowy  Rok  2016.  Atmosfera  wieczoru
wigilijnego  działała  wzruszająco,  były
wspomnienia,  życzenia  oraz  podziękowania.
W  imieniu  mieszkańców  Domu  Pani  Bożena
Bartlewicz  przewodnicząca  Samorządu
Mieszkańców przekazała wiele słów życzliwości
dla  pracowników  i  mieszkańców  oraz
podziękowała  Panią  kucharką,  za
przygotowanie wspaniałej kolacji wigilijnej.

W tej szczególnej, uroczystej i życzliwej
atmosferze  odbyła  się  Wigilia  Bożego
Narodzenia  2015  roku  w  Domu  Pomocy
Społecznej Św. Kazimierza w Radomiu. 

Mieszkańcy Domu uczestniczyli  również
kilka  dni  wcześniej  w  spotkaniu  Wigilijnym
zorganizowanym przez Klub Seniora, działający
przy Parafii Św. Kazimierza w Radomiu.

                                                                  Autor:

                                                      Róża Nowak

               Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Kącik wspomnień
W tym numerze biuletynu swoją historię

opowie  Pani  Maria  Sobień  mieszkanka
tutejszego Domu. 

Urodziłam się 25.10.1933 r. w Radomiu.
Miałam 4  braci  i  2  siostry.  Między  nami  jest
duża  różnica  wieku  –  kilkanaście  lat.  Moje
rodzeństwo nie było zadowolone, że pojawi się
małe  dziecko  w  rodzinie.  Ale  po  moich
narodzinach  wszystko  się  zmieniło.  Byłam
oczkiem w głowie nie tylko rodziców, ale sióstr
i  braci.  Rozpieszczali  mnie,  kupowali  cukierki.
Przez  wiele  lat  mieszkaliśmy,  przy



ul.  Piłsudskiego. Ojciec pracował u mecenasa
Zarzyckiego,  który  wynajął  mieszkanie  mojej
rodzinie.  Po  śmierci  mecenasa  musieliśmy
opuścić mieszkanie i przeprowadziliśmy się na
ul.  Batorego.  Ojciec  podjął  pracę jako kelner.
Pracował  w  największych  restauracjach
w  Radomiu  w  ”Europie”  i  „U  Wierzbickiego”.
Bywał w nich Józef Piłsudski, ojciec opowiadał,
że miał przyjemność go obsługiwać. 

Przy  ul.  Batorego  mieszkaliśmy  do
wybuchu wojny.  Były to bardzo ciężkie czasy.
Każdy z rodzeństwa szukał zatrudnienia. Moja
siostra  pracowała  w  Prezydium  w  Wydziale
Paszportowym.  Tam  był  Główny  Sztab
Niemiecki.  Jeden z  Niemców pomógł  siostrze
w przydziale mieszkania przy ul. Traugutta. Do
tej  pory mam decyzję niemiecką na ten lokal.
Jak się okazuje nie wszyscy Niemcy byli źli. 

Po  wojnie  ukończyłam  średnią  szkołę
handlową. Nauka trwała cztery lata.

W  latach  50-tych  podjęłam  pracę
w  Centrali  Handlowej  Przemysłu  Wyrobów
Metalowych  „Metalzbyt”,  przy  ul.
Limanowskiego.  W  1968  roku  zwolniłam  się
z pracy, aby opiekować się ciężko chorą matką.
W 1972 roku mama zmarła a ja podjęłam pracę
w  Spółdzielni  Usługowo  Wytwórczej,  przy
ul. Strzeleckiej. Była to praca chałupnicza, nie
zarabiałam  dużo,  ale  nie  narzekałam.
W tamtych czasach wszystkim żyło się ciężko. 

W  1982  roku  wyjechałam  z  koleżanką
z pracy na wczasy do Bukowiny Tatrzańskiej.
To  był  wrzesień.  Pierwszy  raz  w  życiu
widziałam  tak  piękną  jesień,  mieniącą  się
tysiącami  barw.  Tak  bardzo  mi  się  tam

spodobało, że zostałam tydzień dłużej. Górale
byli  dla mnie bardzo serdeczni. W miesiącach
wrzesień  –  październik  ,wypasali  owce  na
halach.  Zaproponowali,  abym  została  dłużej
i  pomogła  przy  wypasie  owiec  oraz  pracach
w  gospodarstwie.  Z  przyjemnością  się
zgodziłam.  Górale  dziwili  się,  że  osoba
wychowana  w  mieście  ma  taką  smykałkę  do
zwierząt.  Bez  problemu  radziłam  sobie  ze
stadem liczącym ok. 30 owiec. Nawet pies nie
był  mi  potrzebny.  Tak  pokochałam  góry
i zwierzęta, że wracałam tu na te dwa miesiące
w  roku  przez  osiem  lat.  Gazda  był
żartownisiem, czasem mówił, że mnie nie puści
do  domu.  Ja  się  trochę  obawiałam,  a  jego
siostra mówiła : „ On dużo godo, ale nic złego
nie zrobi, bo się grzychu boi”. Jeździłam tak do
1990  roku.  Bardzo  zaprzyjaźniłam  się
z góralami. Proponowali , abym została u nich
na  stałe.  Była  to  bardzo kusząca  propozycja,
ale niestety zabrakło mi odwagi, aby wyjechać
z Radomia na stałe. Teraz trochę tego żałuję.
Potem - jak mówili górale wypas owiec przestał
się opłacać. Bardzo tęsknię za górami. To był
chyba  najpiękniejszy  czas  w  moim  życiu.
U  zaprzyjaźnionych  górali  byłam  potem  na
wczasach przez tydzień, ale to było dawno.

Chciałabym móc chociaż jeszcze raz tam
pojechać.  Kto  wie?  W  maju  mieszkańcy
tutejszego Domu wybierają się na wycieczkę do
Zakopanego,  może  uda  mi  się  spełnić  to
marzenie ?. 

                            ...z pania Marią Sobień
rozmawiał Ela Maroszek

 


