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Od Redakcji …

Szanowni Czytelnicy

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

Nr 11, kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu poświęcamy został wydarzeniom

w placówce w I kwartale 2016 r.

W Biuletynie Nr 11 zamieszczamy reportaż z pożegnania Pani Krystyny Roszczyk –
kierownika zespołu pielęgniarek, wraz z pamiątkowymi zdjęciami z uroczystości.

Publikujemy również informacje na temat spektaklu teatralnego „Anna Karenina”
w Teatrze Jana Kochanowskiego, w którym uczestniczyli mieszkańcy, w dniu 21 lutego br.

W numerze  znajdziecie  Państwo  wspomnienie  naszego  patrona  Św.  Kazimierza,
którego uroczystości odpustowe obchodziliśmy w dniu 4 marca br.

A na zakończenie wiersze Pani Bożeny Bartlewicz oraz zdjęcia z życia mieszkańców
Domu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  pracy  na  terapii  zajęciowej  w  ramach
przygotowań dekoracji na Święta Wielkanocne.

                                                   Życzymy Państwu miłej lektury

                                                                              Zespół Redakcyjny 



„ Szanowni Państwo „ 
W  dniu  29  stycznia  br.  miała  miejsce

w Domu uroczystość związana z zakończeniem
pracy  przez  Panią  Krystynę  Roszczyk  –
kierownika zespołu pielęgniarek. Pani Krystyna
pracowała  w  Domu  Pomocy  Społecznej
im. Św. Kazimierza w Radomiu od 1.07.1992r.
na stanowisku pielęgniarki, a od 1.09.2001r. do
31.01.2016r. kierowała Działem Terapeutyczno-
Opiekuńczym. W 2002 roku podczas obchodów
jubileuszu  20-lecia  działalności  Domu  została
odznaczona przez Prezydenta Miasta Radomia
medalem za wieloletnią oddaną pracę na rzecz
Domu. 

Pani  kierownik  była  osobą  lubianą  przez
mieszkańców  oraz  pracowników  Domu.
Jej  szczególna  troska  o  dobro  drugiego
człowieka,  takt,  poczucie  odpowiedzialności
oraz  cechy charakteru  powodowały,  że  swoją
osobowością  przyciągała  ludzi  do  siebie.
Mieszkańcy stale  zgłaszali  swoje  potrzeby do
Pani  Kierownik,  która  służyła  im  radą  i  stałą
pomocą. Pani Krystyna dbała również o Dom,
aby  zawsze  był  czysty  i  zadbany,  a  osoby
odwiedzające placówkę wynosiły miłe wrażenia
i  chciały,  żeby  osoby  im  bliskie  właśnie  tu
zamieszkały  w  razie  takiej  potrzeby,  gdy  nie
będą  miały  już  sił  bądź  będą  chore.  Kierując
pracą podległego personelu szczególnie dbała
o  poszanowanie  praw  mieszkańców
i pracowników, wykazując się przy tym empatią,
cierpliwością  oraz  dobrem  i  życzliwością.
Umiejętnie łagodziła różne trudne sytuacje, aby
nie doprowadzać do powstania nieporozumień
czy konfliktów. Wykazując się przy tym kulturą
osobistą  i  spokojem  oraz  umiejętnościami
interpersonalnymi. 

29 stycznia br.  o godz. 11 mieszkańcy Domu
z  własnej  inicjatywy  zorganizowali  w  jadalni
spotkanie  z  Panią  kierownik  dziękując  za  „jej
serce”,  pracę  oraz  okazali  szczególną
wdzięczność  za  sprawowaną  opiekę.  Złożyli
przepiękne  życzenia  na  przyszłe  lata  życia,
wręczając  przy  tym  bukiet  kwiatów  oraz
słodycze.  Następnie było  wiele  wzruszających

słów, przy których pojawiały się łzy, a uściskom
i serdecznościom nie było końca. 

Była  to  również  specjalna  okazja  do
przekazania  mieszkańcom  informacji,
że  obowiązki  kierownika  zespołu  pielęgniarek
przejmuje pielęgniarka Pani  Agnieszka Łęcka.
Z  wyboru  mieszkańcy  byli  bardzo  zadowoleni
i  gratulowali  następczyni.  Uwieńczeniem  tych
szczególnych  chwil  stały  się  wspólne
i  indywidualne fotografie,  które  zamieszczamy
w  biuletynie.  Potem  Pani  Krystyna  Roszczyk
poczęstowała  mieszkańców  ciastem  oraz
słodyczami  i  owocami.  Z  czego  bardzo  się
oczywiście  ucieszyli  i  Jej  dziękowali.
Wzruszające  chwile  trwały  długo,  gdyż  było
bardzo miło i trudno było się rozstać. 

Następnie  miło  miejsce  również  spotkanie
z  pracownikami  Domu,  a  szczególnie
pracującymi  w  Dziale  Terapeutyczno-
Opiekuńczym.  Tak  licznej  uroczystości
pracowników dawno nie było, co świadczyło jak
bliska  i  lubiana  to  osoba.  Wraz z  życzeniami
Dyrektor  Domu  przekazała  Pani  Kierownik
szczególne  podziękowania  za  lata  oddanej
pracy  na  rzecz  mieszkańców  Domu  oraz  za
bardzo  dobrą  współpracę,  stawiając  ją  za
przykład.  Na  tę  okoliczność  Pani  Krystyna
otrzymała  pamiątkowe  podziękowanie.
Pracownicy  składali  wiele  serdecznych
i  wzruszających  życzeń  Pani  kierownik.  Tego
dnia było bardzo uroczyście, a na zakończenie
również nie zabrakło słodkiego poczęstunku.

Bardzo dziękujemy Pani Krystyno, życzymy
dużo zdrowia, zadowolenia oraz wielu

satysfakcji w życiu osobistym. 
Róża Nowak

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej



 „Anna Karenina” w Teatrze Jana
Kochanowskiego w Radomiu

Któż z nas nie zna powieści Lwa Tołstoja
o  wielkiej  miłości  i  namiętności  pt.  "Anna
Karenina". Na ten spektakl w reżyserii Grigorija
Lfianova  wybrali  się  mieszkańcy  tutejszego
Domu. W niedzielne popołudnie 21 lutego 2016
Panie:  Bożenna  Bartlewicz,  Marta  Wyrwińska
oraz Maria  Sobień w wieczorowych  kreacjach
oraz  Panowie:  Ryszard  Milczarek,  Maciej
Gregorczyk  i  Jerzy  Darnicki,  którzy  wyglądali
równie  elegancko  jak  Panie,  byli  gotowi  do
wyjazdu,  pod  opieką  pracownika  socjalnego
Elżbiety  Maroszek.  Pan  Leszek  Bartosiak
zadbał,  aby  wszyscy  bezpiecznie  dotarli  na
miejsce. Pod pięknie oświetlonym Teatrem im.
Jana  Kochanowskiego  czekała  na  wszystkich
Pani  Dyrektor  Róża  Nowak.  Mieszkańcy
z pomocą opiekunów dotarli na widownię, gdzie
z  niecierpliwością  oczekiwali  na  rozpoczęcie
przedstawienia.  Każdy  z  nas  miał  inne
wyobrażenie o bohaterach dramatu.

 

W  Rolę  Anny  Kareniny  wcieliła  się
młoda,  piękna  aktorka  Katarzyna  Dorosińska,
która  ujęła  nas  wszystkich,  nadając  postaci
wdzięk  i  urok.  Radosław  Rabenda,  znany
radomski aktor w roli  Karenina wypadł bardzo
wiarygodnie, zagrał zimnego i nieczułego męża.
Nieco  mniej  przekonywująco  wypadł  Marek
Braun  w  roli  hrabiego  Wrońskiego,  który  nie
porwał  nas  swoją  miłością  do  głównej
bohaterki. 

Na  szczególną  uwagę  zasługuje
scenografia,  przez  moment  znajdujemy  się
w petersburskich  salonach a  kostiumy tworzą
niezapomniany  klimat  rosyjskich  elit.  Spektakl
ubarwiły  piękne  rosyjskie  romanse,  które
stanowiły  tło  dla  romantycznej  miłości  oraz
podkreśliły  rosyjski  charakter  i  klimat
przedstawienia. 

Spektakl trwał ok. trzech godzin, a kiedy
odegrano  ostatnią  scenę  nie  mogliśmy
uwierzyć,  że  to  już  koniec.  Aktorzy  dostali
owacje na stojąco.  A my już nie  możemy się
doczekać kolejnego spektaklu ... 

opracowała Elżbieta Maroszek 
Święto patrona Domu Pomocy 
Społecznej Świętego Kazimierza 

W  dniu  4  marca  tradycyjnie
obchodziliśmy Święto patrona Domu Świętego
Kazimierza  w  szczególnym  roku  „Miłosierdzia
Bożego”.  Uroczystość  rozpoczęliśmy  Mszą
Świętą  sprawowaną  przez  kapelana  księdza
kanonika  Mieczysława  Drypę. W  Ewangelii
usłyszeliśmy,  że Pan Jezus mówi  w niej  sam
o sobie, że „nie przyszedł na świat po to aby
Mu służono, lecz aby służyć”.

 

Kazanie odpustowe nawiązujące do słów
Ewangelii  brzmiało  „Św.  Kazimierz  wzorem
służby”. W homilii usłyszeliśmy.

„To wezwanie Chrystusa sprzed 2000 lat podjął
patron  tutejszej  Parafii  (naszego  Domu)
św.  Kazimierz,  którego  czcimy  w  dzisiejszej
uroczystości  odpustowej.  Św.  Kazimierz
królewicz, następca polskiego tronu, stał się, na



wzór Chrystusa sługą swych podwładnych. Ta
postawa służby św. Kazimierza nie ograniczała
się tylko do nas Polaków i do naszej ojczyzny,
lecz  również  obejmowała  Litwę  i  Węgry,
z którymi to krajami był bezpośrednio związany,
a także odnosiła się do całej ówczesnej Europy.
Powiedzielibyśmy dziś – był Europejczykiem!

Zapytamy, do jakiej służby wzywa dziś –
nas i całą współczesną Europę św. Kazimierz?
Otóż,  św.  Kazimierz  wzywa  i  wychowuje  do
służby  trzem  ponadczasowym  wartościom:
Bogu,  jako  dobru  najwyższemu,  człowiekowi,
jako dobru najbliższemu i ojczyźnie jako dobru
wspólnemu ...”

Ks.  Kapelan  podał  przykłady  traktowania
drugiego  człowieka  zwłaszcza  będącego
w  potrzebie  przez  św.  Kazimierza,  który
kontaktował  się  z  ludźmi  najbiedniejszymi,
pokrzywdzonymi  oraz  udzielającego  pomocy
materialnej  i  duchowego  wsparcia.  W  Wilnie
uzyskał  miano  „obrońcy  ubogich,  a  o  sobie
mówił „królewicz nie może nic przystojniejszego
czynić,  jak  w  ubogich  służyć  samemu
Chrystusowi”.  W  życiu  postępował  odnosząc
się  do  słów  Pana  Jezusa  z  opisu  Sądu
Ostatecznego  „Wszystko,  co  uczyniliście
jednemu  z  tych  braci  moich  mniejszych,
Mnieście uczynili”. Św. Kazimierz zyskał miano
dobrego  i  sprawiedliwego  władcy,  a  cnotę
sprawiedliwości cenił ponad inne cnoty. 

Tytuł  „święty”  opromienia  postać  Kazimierza
Królewicza – wiernego sługę Boga,  człowieka
i  ojczyzny.  Dlatego  dziś  przez  jego  służebne
wstawiennictwo  polecając  Panu  Bogu  trudne
sprawy życia religijnego i publicznego, nie tylko
naszej  Ojczyzny,  ale  całej  Europy,  nie
zapominajmy  o  potrzebach  naszego  Domu
i Miasta Radomia. 

Wpatrując się w Św. Kazimierza wydobywajmy
z historii  jego życia  to,  co  stanowi  gwarancję
tego,  że  sprawowanie  władzy  będzie  służbą
ludziom, a nie panowania nad nimi. 

Opracowała Róża Nowak

Prezentujemy wiosenne
wiersze mieszkanki Domu 
Pani Bożeny Bartlewicz

„Malarz wiosny” 

Błądzę po nocy snów zapomnianych 

Porzucam progi złego istnienia.

Idę na przełaj, byle najdalej

Od zimy, odkładam w jasne marzenia.

A gdyby tak myśli błądzą skłębione

Nagle uśmiechu promyk radosny

Spotkam z ciepłym wiatru powiewu

Postać tak bliską – malarza wiosny.

Spojrzał pogodnym nieba błękitem

Z fiołków, krokusów płaszcz przyodziany

I dał mi obraz zieleni pełen

Zapachem słońca namalowany.

Radości pełna i ptaków śpiewem

Malarza wiosny czas utrwalony

Moje marzenia snu wiosennego

By wizerunek był nieskończony.

„Bez żalu”  

Witaj zimo urocza białym

Puchem kwitnąca,

Witaj mrozie na szybach,

Ciszo wokół kojąca,

Witaj lodowa poro zamknięta

W świecie przetrwania,

Śnie zagrożonym w czasie

Zielonych dni zmartwychwstania

Kładę przed tobą dywan utkany

Z nadziei wątków,

Otwieram myśli ku wiośnie gdy zacna

Żyje od początku

Żegnaj zimowa pani, zapisz zamiecie

Na straty,

W szatach z wiosny balsamu

Ukryj śniegowe szaty. 


