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Od Redakcji ...
Szanowni Czytelnicy

Oddajemy  w  Państwa  ręce  pierwszy  numer  Biuletynu  Informacyjnego  Domu

Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu z zamysłem, że będzie kontynuowany

w formie kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu. 

Będzie w nim można przeczytać artykuły i wywiady mieszkańców i pracowników

Domu, reportaże z ciekawych wydarzeń oraz różne ciekawostki. Nie powinno zabraknąć

w  Biuletynie  Informacyjnym  również  relacji  z  ważnych  wydarzeń  Dzielnicy  Zamłynie

w Radomiu, w której mieszkamy oraz dobrego humoru, aby nam również było wesoło.

Na pierwszych stronach planujemy zamieszczać wspomnienia z życia mieszkańców,

tak ważne, gdyż przekazują historię, o której trzeba pamiętać i opowiadać o niej innym.

Jak również coś dla naszego ducha. W tym numerze znajdziecie Państwo również notkę

bibliograficzną  o  patronie  Domu,  jak  również  miejscowej  Parafii,  a  przede  wszystkim

Radomia. Przypominamy obchody jubileuszu 20-lecia funkcjonowania Domu. 

Ponadto  na  kolejnych  stronach  zamieszczamy  interesujące  bieżące  wydarzenia

i aktualności z życia Domu, oraz co planujemy wkrótce zorganizować.

A na zakończenie, coś dla zdrowia, o czym poradzą nam specjaliści i  oczywiście

odrobina dobrego humoru.

Mamy  nadzieję,  że  spodoba  się  Państwu  Biuletyn  Informacyjny  i  będziecie

uczestniczyć w powstawaniu jego kolejnych numerów.

Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim tym, którzy włączyli się w pracę  redakcyjną

nad powstaniem pierwszego numeru
Róża Nowak

Elżbieta Maroszek
Emilia Sar

Małgorzata Murdza
Aleksandra Golus

Paweł Kolenda
Marek Szczepanik



Z historii Domu …

Szanowni Państwo,

obchodziliśmy  w  październiku

ubiegłego  roku  jubileusz  20  –  lecia

działalności  Domu Pomocy Społecznej  im.

Św.  Kazimierza  w  Radomiu,  który  był

radosnym  przeżyciem  dla  mieszkańców

i  pracowników.  Jubileusz  był  okazją  do

refleksji, wspomnień, przypomnienia historii

Domu  oraz  przekazania  podziękowań

wszystkim,  którzy  przyczyniali  się  do

funkcjonowania placówki.

Misja Domu „W naszym Domu kocha

się  człowieka”  stawia  wyzwania  w  jej

realizacji.

Dlatego  też  oddajemy  w  ręce

Czytelników,  w  kolejny  rok  działalności

Domu,  ten  Biuletyn,  aby  codzienne  życie

placówki,  bieżące  wydarzenia  oraz

wspomnienia z życia mieszkańców zostały

Państwu przybliżone oraz stały się zachętą

i  inspiracją  do  aktywnego  włączanie  się

w realizację kolejnych numerów.

Róża Nowak  

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Kazimierza w Radomiu



Kilka słów o patronie 
Domu …
Św. Kazimierz Królewicz  (1458-1484)

patron miasta Radomia 

i diecezji radomskiej

azimierz urodził się 3 października

1458  r.  w  Krakowie  na  Wawelu.

Był drugim z kolei spośród sześciu

synów  Kazimierza  Jagiellończyka.  Jego

matką  była  Elżbieta  Rakuszanka,  córka

cesarza  Niemiec,  Albrechta  II.  Pod  jej

opieką  Kazimierz  pozostawał  do

dziewiątego  roku  życia.  W  1467  r.  król

powołał  na  pierwszego  wychowawcę

i  nauczyciela  swoich  synów księdza  Jana

Długosza,  kanonika  krakowskiego.  „Był

młodzieńcem  szlachetnym,  rzadkich

zdolności  i  godnego  pamięci  rozumu”  -

zapisał  Długosz  o  Kazimierzu.  Królewicz

zaprawiany był również w sztuce wojennej.

W  1471  r.  brat  Kazimierza,

Władysław,  został  koronowany  na  króla

czeskiego.  W  tym  samym  czasie  na

Węgrzech wybuchł bunt przeciwko królowi.

Na  tron  zaproszono  Kazimierza,  który

wyruszył  razem z 12 tysiącami wojska,  by

poprzeć  zbuntowanych  magnatów.

Ostatecznie wycofali magnaci swe poparcie,

a  Kazimierz  wrócił  do  Polski  bez  korony

węgierskiej. 

Po  powrocie  do  kraju  królewicz

intensywnie  zajmował  się  sprawami

publicznymi,  został  prawą  ręką  ojca,  który

upatrywał w nim swego następcę i wciągał

go powoli do współrządzenia. Przez prawie

dwa  lata  będąc  namiestnikiem  ojca

rezydował

w Radomiu.  Jego krótkie rządy były przez

ówczesnych  dobrze  oceniane.  Poprawił

bezpieczeństwo  na  drogach,  ukrócając

rozboje. Czynnym udziałem w sprawowaniu

sądownictwa  doprowadził  do  nadrobienia

narosłych zaległości w rozstrzyganiu spraw

przez  sąd  królewski.  Utrzymywał  dobre

kontakty  ze  stanami  pruskimi.  Obowiązki

państwowe  umiał  pogodzić  z  bogatym

życiem duchowym. 

Królewiczowi  zaczęły  dokuczać

dolegliwości związane z gruźlicą. Wezwany

przez  ojca  w  1483r.  do  Wilna,  umarł

w drodze 4 marca 1484, w wieku 26 lat. 



Pochowany  został  w  katedrze  wileńskiej,

w kaplicy  Najświętszej  Maryi  Panny,  która

od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. 

Papież  Leon  X  ogłosił  go  świętym

w 1521  roku.  Akt  ten  został  potwierdzony

w 1602 roku bullą wydaną przez Klemensa

VIII.  Z  okazji  kanonizacji  otwarto  grób

świętego Kazimierza. Okazało się, że ciało

zmarłego przed 118 laty było nienaruszone.

Przy głowie zmarłego znaleziono pergamin

z  wypisanym  jego  ulubionym  hymnem  ku

czci  Najświętszej  Maryi  Pannie  "Omni  die

dic  Mariae....".  Tłumaczy  się  to:  "Dnia

każdego sław Maryję", ale piękniej jeszcze

brzmi tłumaczenie dosłowne: "Każdego dnia

powiedz Maryi".

Po  kanonizacji  św.  Kazimierza

radomianie  przeżywali  szczególną  radość,

a Polacy i Litwini zaczęli mówić, że „Radom

jest miastem św. Kazimierza”.  Zaczęto też

używać  określenia  „Kazimierzowski

Radom”.

W  1636  r.  przeniesiono  uroczyście

relikwie  Kazimierza  do  nowej  kaplicy,

ufundowanej  przez  Zygmunta  III

i Władysława IV. W 1953r. Przeniesiono je

z  katedry  wileńskiej  do  kościoła  świętych

Piotra i Pawła. 

Św.  Kazimierz  jest  jednym

z najbardziej popularnych polskich świętych,

historyczny  patron  Polski.  Jest  także

głównym  patronem  Litwy,  a  dzień  św.

Kazimierza  to  słynne  Kaziuki.  W  diecezji

wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że

w  dniu  św.  Kazimierza  sprzedaje  się

obwarzanki,  pierniki  i  palmy;  niegdyś

sprzedawano także lecznicze zioła. W 1948

r.  w  Rzymie  powstało  Kolegium Litewskie

pod  wezwaniem  św.  Kazimierza.  W  tym

samym roku Pius XII ogłosił św. Kazimierza

głównym  patronem  młodzieży  litewskiej.

W 1960r. Kawalerzy Maltańscy obrali sobie

św.  Kazimierza  za  swojego  głównego

patrona;  otrzymali  wówczas  część  relikwii

świętego. 

Od 1983 roku  Święty  Kazimierz  jest

patronem  miasta  Radomia,  od  1992  roku

patronem diecezji radomskiej, od 2003 roku

Bazyliki Mniejszej w Radomiu, jak również,

z czego jesteśmy dumni  od dnia  4  marca

2004  roku  tutejszego  Domu  Pomocy

Społecznej im. Św. Kazimierza  w Radomiu,

przy ul. Garbarskiej 35.

W Bazylice Mniejszej św. Kazimierza

w  Radomiu  znajduje  się  kaplica

ku czci Świętego,  w której przechowywane

i czczone są jego relikwie. Wierni gromadzą

się  na  prywatnej  modlitwie,  a  w  każdą

niedzielę  podczas  nabożeństwa  modlą  się

przed  nimi  przedstawiając  Bodu  za

wstawiennictwem  św.  Kazimierza  prośby

o błogosławieństwo dla diecezji radomskiej.

W ikonografii atrybutem Świętego jest

mitra  książęca.  Przedstawiany  także  ze

zwojem   w  dłoni,  na  którym  są  słowa

łacińskiego hymnu:  „Omni die dic Mariae” -

ku czci Matki Bożej, do której św. Kazimierz

miał  wielkie  nabożeństwo.  Często

przedstawia  się  w  stroju  książęcym  z  lilią

w ręku lub klęczącego nocą przed drzwiami

katedry  -  dla  podkreślenia  jego  gorącego



nabożeństwa  do  Najświętszego

Sakramentu.

Jakim  człowiekiem  był  święty

Kazimierz?  Współcześni  mu  podkreślali

jego walory intelektualne i  moralne,  troskę

o czystość duszy i ciała, wrażliwość na los

innych,  wysokie  poczucie  sprawiedliwości,

liczne  akty  miłosierdzia  wobec  ubogich,

zamiłowanie do ascezy i modlitwy. Pisano,

że sypiał na twardej ziemi, nosił włosiennicę

i  skromna  odzież,  często  pościł  i  długie

godziny  spędzał  na  modlitwie

w świątyni,  a nawet  u jej  progu, gdy nocą

drzwi do niej były zamknięte.

Święty  Kazimierz  uczy  nas,  tak

bardzo zapatrzonych w dobra doczesne, że

tylko  Bóg  jest  prawdziwym  Dobrem,  bo

wszystko  inne  przemija,  że  nie  można

znaleźć  prawdziwego  szczęścia  poza

Bogiem.  Naucza  też  miłości  bliźniego,

otwarcia  na  drugiego  człowieka,  wskazuje

na  potrzebę  modlitwy,  a  sprawującym

władzę  mówi  im  o  sprawiedliwości

i  umiłowaniu  prawdy  o  odpowiedzialności

i  poszanowaniu  praw  drugiego  człowieka

i praw Narodu.

Modlitwa za wstawiennictwem

Świętego Kazimierza

Książę niezłomny, Święty Kazimierzu

Królewski synu i chlubo Ojczyzny, 

Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała

Nad naszą ziemią.

Żyjąc na świecie, ale nie dla świata,

Wybrałeś drogę pokornej miłości

Wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele

I pełnia szczęścia.

Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami

I w głębi serca pozostać ubogim,

Jakże niełatwo wśród młodości pokus

Zachować czystość!

Naucz nas, książę, szukać woli Pana

I czułą matkę znajdować w Maryi;

Ona niech raczy oba twe narody

Ogarnąć płaszczem.

Módl się za nami, święty Królewiczu,

Bo chcemy z Tobą w niebieskiej ojczyźnie

Pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy

Przez wszystkie wieki. Amen

Opracowała: Róża Nowak



Tak się bawimy …

„IMIENINY PANA JANA”

 tutejszym Domu od wielu lat w

miesiącu  czerwcu  odbywają

się  uroczystości  pod  nazwą  „  Imieniny

Pana Jana”. W tym dniu  obchodzone są

imieniny  nie  tylko  Janów  i  Janin,  ale

również  pozostałych  mieszkańców

Domu. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi

mieszkańcy obchodzą swoje święto.

25  czerwca  2013  r.   jak  co  roku

odbyła się wspólna zabawa. Mieszkańcy

Domu oraz zaproszeni goście zebrali się

na  dziedzińcu  Domu.  Uroczystość

rozpoczęła  się  poświęceniem  Krzyża,

postawionego  w  miejsce  poprzedniego,

który   uległ  zniszczeniu.  Poświęcenia

dokonał ks. prałat dr Grzegorz Senderski

proboszcz  Bazyliki  Mniejszej  Św.

Kazimierza  w  Radomiu  oraz  kapelan

Domu ks. kanonik Mieczysław Drypa.

Uroczystość  uświetnili  swoją

obecnością  zaproszeni  goście  między

innymi  Pani  Anna  Kwiecień

wiceprezydent  Miasta  Radomia,  Pani

Elwira  Skoczek  dyrektor  Wydziału

Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  Pani

Joanna  Pałka  Czerwińska  dyrektor

Wydziału  Współpracy  z  Organizacjami

Pozarządowymi  i  Konsultacji

Społecznych.

W części  artystycznej  Mieszkańcy

Domu Pomocy przy ul. Rodziny Ziętalów

oraz  członkowie   Klubu  Seniora

„Kazimierzówka”, z którymi utrzymujemy

stałą  współpracę  zaprezentowali  swoje

występy.  Mieszkańcy  DPS  przedstawili

program  słowno-muzyczny,  a  seniorzy

bardzo dynamiczny układ taneczny.



Atrakcji było co niemiara. Wspólne

śpiewy  i  tańce.  W  chwili  wytchnienia

wszyscy  częstowali  się  pysznym

ciastem,  owocami  i  kiełbaską  z  grilla.

Z  niecierpliwością  czekamy  na  kolejne

„Imieniny Pana Jana”.

Opracowała: Elżbieta Maroszek

Kącik  wspomnień ...
ieszkańcy  tutejszego  Domu

chętnie  opowiadają  o  swoich

przeżyciach  i  wspomnieniach

z dzieciństwa i młodości. Wśród nich jest

wiele osób, które przeżyły trudne czasy

II  wojny  światowej  i  okupacji

hitlerowskiej.  Wspomnienia  bywają

często bardzo smutne i tragiczne. 

W  kolejnych  numerach  Biuletynu

będziemy  starali  się  przedstawić

opowiadania  i  wspomnienia

mieszkańców tutejszego Domu.

Jako  pierwszy  zgodził  się

opowiedzieć o swoim życiu Pan Czesław

Szpiega.

Jest  to  80-letni  mężczyzna,  który

w  wyniku  wybuchu  miny  stracił  wzrok.

Pan  Czesław  tak  wspomina  swoje

dzieciństwo i młodość:

-  Urodziłem  się  5  października

1933 r.  Mieszkałem razem z rodzicami

i  rodzeństwem  na  wsi  koło  Pińczowa,

16 km od Buska Zdroju. Miałem siostrę

i  dwóch  braci.  Przez  całą  okupację

mieszkałem w rodzinnym domu na wsi.

Chodziłem  do  szkoły  i  pomagałem

w gospodarstwie.

1 maja 1945 r. mama wysłała mnie

paść bydło na łąkę. Była wiosna, piękny,

słoneczny dzień.  Do dziś pamiętam jak

wygląda niebo, chmury, drzewa, zielona



trawa. To piękne wspomnienia. Na łące

znajdowały się miny, ale ja jako dziecko

nie  wiedziałem dokładnie  gdzie  one są

zakopane.  Właśnie  tego  pięknego

wiosennego  dnia  miałem  wypadek,

wybuchła  mina,  mocno  mnie  poraniła,

straciłem  przytomność.  Trafiłem  do

szpitala w bardzo ciężkim stanie, przez

wiele  tygodni  byłem  nieprzytomny,  ale

lekarzom  udało  się  mnie  uratować.

W wypadku tym straciłem wzrok, miałem

też  poranione  ręce,  przeszedłem  wiele

ciężkich operacji.

Pamiętam  jak  przed  wypadkiem

chodziłem  do  lasu.  Pewnego  dnia

znalazłem  małego  zajączka,  którego

przyniosłem do domu – to było kilka dni

przed wypadkiem. Później,  gdy leżałem

w  szpitalu,  mama  odwiedzając  mnie

mówiła,  że  ten  zajączek  jeszcze  jest

w  domu.  To  utkwiło  w  mojej  pamięci.

Po wypadku rodzice byli nadopiekuńczy,

ja  też  wolałem  przebywać  w  domu.

Z  kolegami  chodziliśmy  nad  pobliską

rzekę.  Bardzo  lubiłem  pływać.  To,  że

straciłem wzrok nie było przeszkodą we

wspólnych zabawach.

Gdy dostałem pismo, żeby zgłosić

się  do  szkoły  w  Laskach

zrezygnowałem,  chciałem  zostać

z rodzicami. Dziś tego żałuję, ponieważ

stałbym  się  bardziej  samodzielny

i otwarty na świat.

Pomagałem w gospodarstwie, przy

czynnościach  domowych  (obierałem

ziemniaki, pomagałem ojcu na budowie).

Lekarz  zalecił,  żeby  usprawniać  ręce

dlatego  też  dużo  pracowałem.

Tak upłynęło moje dzieciństwo. 

Gdy  miałem  23  lata  rozpocząłem

naukę  w  Szkole  Specjalnej

we  Wrocławiu  (Państwowy  Zakład

Szkolenia  Inwalidów),  spotkałem  tam

bardzo życzliwych  ludzi.  Nauczyłem się

płynnie  pisać  i  czytać  Brajlem.  Brałem

nawet udział w konkursach czytania dla

osób  niewidomych.  Osiągałem  w  tej

dziedzinie  dosyć  duże  sukcesy.  Czas

szybko  płynął,  codziennie  były

potańcówki,  ponieważ  dla  inwalidów

wzroku taniec jest również rehabilitacją.

Nie skończyłem jednak tej szkoły,  gdyż

w 1956r. zmarł mój ojciec i wróciłem do

domu rodzinnego. 

Do  1961  r.  przebywałem  w  domu

rodzinnym. Na wsi też nie było niedzieli

bez potańcówki, grali, śpiewali, wszyscy

bawili  się  przy  muzyce,  czas  szybko

płynął i było wesoło.

W  1961  r.  przyjechałem  do

Radomia,  ponieważ  zostałem



zatrudniony  w  Radomskiej  Wytwórni

Telefonów.  Zamieszkałem  w  Domu

Pomocy Społecznej, przy ul. Struga 88,

czekając  na  przydział  własnego

mieszkania.  Bardzo  ucieszyłem  się,

gdy  otrzymałem  mieszkanie  przy

ul.  Sportowej.  Miałem  własny  dom,

pracowałem,  należałem  do

Stowarzyszenia  Cywilnych  Ofiar  Wojny.

Miło  wspominam  tamte  chwile,  byłem

wtedy  młody,  silny  i  pomimo  swojej

niepełnosprawności  dobrze  radziłem

sobie z codziennością. 

Wypadek w czasie wojny wpłynął na

całe  moje  późniejsze  życie.  Gdyby  nie

to,  skończyłbym  szkołę,  bo  lubiłem się

uczyć. Mógłbym w życiu dużo osiągnąć.

Jestem cywilną ofiarą wojny.

Od 15 września 2011 r. przebywam

w  Domu  Pomocy  Społecznej

im. Św. Kazimierza w Radomiu. 

Bardzo tęsknię za swoim domem…

Opracowała: Emilia Sar

Podróżujemy …

WYCIECZKA DO CZĘSTOCHOWY

radycją  Domu  Pomocy

Społecznej  im.  św.  Kazimierza

są letnie wyjazdy na wycieczki.

W  sierpniu  Mieszkańcy  zwiedzili

Częstochowę,  która  jest  największym

ośrodkiem  gospodarczym,  kulturalnym

i  administracyjnym  w  subregionie

północnym  województwa  śląskiego.

To  tu  znajduje  się  bazylika  i  klasztor

na Jasnej Górze, jedno  z ważniejszych

miejsc  kultu  maryjnego  i  od  setek  lat,

najważniejsze  centrum  pielgrzymkowe

w Polsce. Na Jasnej Górze znajduje się

obraz  Najświętszej  Maryi  Panny

Niepokalanie  Poczętej,  który  jest

otoczony  szczególnym  kultem  wśród

wiernych  Kościoła  rzymskokatolickiego

oraz  prawosławnego  i  uważany  za

cudowny. W świątyni  częstochowskiego

klasztoru  przechowywana  jest

szczególna  księga,  w  której

poświadczone  jest  mnóstwo  cudów

dokonanych  przed  obrazem  oraz  zbiór

wielu  innych  dzieł  sztuki,  najczęściej

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra


sakralnej,  stanowiących  w  większości

dary wotywne wiernych.

Po  mszy  świętej  odwiedziliśmy

Kościół  św.  Barbary  i  św.  Andrzeja

Apostoła  oraz  kaplicę  nad  źródełkiem

zakupiliśmy  pamiątki. Kaplica  św.

Barbary  nad  źródłem  została

wybudowana  w  XVIII  wieku  nad

źródełkiem wody,  które zasłynęło dzięki

swym  cudownym  mocom  uzdrawiania.

Sklepienie  zostało  ozdobione

późnobarokowymi  malowidłami,  które

przedstawiają  sceny  profanacji  obrazu

z  1430  roku.  Z  tym  wydarzeniem

związana  jest  legenda,  która  tłumaczy

wytryśnięcie  źródełka,  a  nawet

powstanie  całego  zespołu  klasztornego

właśnie w tym miejscu. A legenda mówi,

że najeźdźcy husyccy w zawiści  pocięli

mieczem  oblicze  Maryi  z  cudownego

obrazu (stąd podwójna skaza), z miejsca

tego wypłynęła krew. W miejscu, w które

spadły krople wytrysnęło źródło... (mówi

się  też,  że  Husyci,  chcąc  uciec

z obrazem upuścili go na ziemię i w tym

miejscu  pojawiła  się  woda).  Można

przypuszczać,  znając  ówczesne

zwyczaje,  że  już  wtedy  w  tym  miejscu

stanął  krzyż,  a  później  drewniana

kapliczka.  Obecnie  źródełko  zostało

uformowane  na  kształt  studni

i  sięga  w  głąb  na  10,5  m.  W  ołtarzu

kapliczki  zamieszczona  została  kopia

jasnogórskiego  obrazu  Matki  Bożej.

Malowidła sklepienia zostały odnowione

(nie  po  raz  pierwszy)  w  1999  roku.

Wycieczkę  zakończył  przejazd

do częstochowskiego  Parku  Miniatur

Sakralnych,  gdzie  znajduje  się

14-metrowy pomnik Jana Pawła II.

Przepiękna  pogoda  sprawiła,  że

wszystkie  zamierzenia  zostały

zrealizowane.  Uczestnicy  wycieczki

zmęczeni, ale usatysfakcjonowani dotarli

do  „Domu”  na  spóźniony  obiad.

A  następnego  dnia,  po  podzieleniu  się

wrażeniami  ze  współmieszkańcami,

rozpoczęto  planowanie  następnej

wycieczki. Może do Krakowa…



P.S.  Trudno opisać, co przeżyłam

i jakich wzruszeń doświadczyłam modląc

się  przed  obrazem  Matki  Bożej

i  dziękując  za  dar  przeżycia  trudnej

operacji  oraz  za  dar  wyzdrowienia  -

wspomina  Nasz  wyjazd  p.Bożena

Bartlewicz.  –  Myślę,  że  wszyscy

współtowarzysze wyjazdu są zdania, że

wycieczka  była  przepiękna,  a  wrażenia

cudowne.

Opracowała: Małgorzata Murdza

W zdrowym

ciele, zdrowy

duch ...
Aktywność ruchowa osób starszych

zamieszkujących Domu Pomocy

Społecznej

tarzenie się  jest  normalnym,

długotrwałym i  nieodwracalnych

procesem  fizjologicznym

zachodzącym  w  organizmie  człowieka.

Zaznaczyć trzeba, że wiek podeszły nie

jest okresem patologicznym, ale sprzyja

rozwijaniu  się  różnym  chorobom.

Nieprawidłowości  oraz  problemy

pojawiające  się  wraz  z  wiekiem

utrudniają  osobom  starszym

wykonywanie  czynności  dnia

codziennego.  Znaczącym  problemem

wśród starszych mieszkańców stają  się

zaburzenia  chodu  i  równowagi.

Występowanie  takich  zaburzeń

w okresie  późnej  starości  ma ogromny

wpływ  na  jakość  życia  oraz  na

ograniczenie aktywności  ruchowej  osób

zamieszkujących  Dom  Pomocy

Społecznej.  Mieszkańcy  często  mają

problemy  z  utrzymaniem  postawy

wyprostowanej  oraz  chodem,  czasem

zwykłe przejście korytarzem jest dla nich

ogromnym  wysiłkiem.  Wpływ  na  takie

zachowania  ma  szereg  czynników



przyspieszających  proces starzenia  się,

między innymi osłabienie siły mięśniowej

głównie  kończyn  dolnych,  schorzenia

powodujące  zaburzenia  postawy  ciała,

upośledzenie  wzroku,  pogorszenie

funkcji  poznawczych  oraz wiele  innych.

Aby  złagodzić  występowanie  takich

objawów należy jak najszybciej wdrożyć

odpowiedni  program  rehabilitacyjny

indywidualnie dla każdego seniora.

W  Domu  Pomocy  Społecznej

znajduje  się  gabinet  rehabilitacji,

a  w  nim  odpowiednio  wykwalifikowani

fizjoterapeuci,  którzy  usprawniają

mieszkańców.  Mieszkańcy  korzystają

z  rowerów  rehabilitacyjnych,  urządzeń

do  usprawniania  kończyn  górnych,

wykonują  ćwiczenia  w  odciążeniu

z  oporem  lub  bez  (w  zależności  od

indywidualnych potrzeb) w uniwersalnym

gabinecie usprawniania leczniczego tzw.

UGUL.

W ciągu tygodnia od poniedziałku

do  piątku  prowadzone  są

grupowe  zajęcia  ogólnousprawniające

w  godzinach  porannych.  Ćwiczenia  te

mają  na  celu  zwiększenie  aktywności

ruchowej wśród mieszkańców, a przez to

poprawę  wykonywania  czynności  dnia

codziennego,  poprawę  siły  mięśni,

wydolności  krążeniowo-oddechowej,

ogólne polepszenie stanu psychicznego,

zmniejszenie  obawy  przed  upadkiem.

Osobom  starszym  zaleca  się  trzy  razy

w  tygodniu  wykonywać  trening

wytrzymałościowy, dwa razy w tygodniu

trening siłowy, raz w tygodniu ćwiczenia

rozciągające.  Dla  każdego  seniora

aktywność  ruchowa  powinna  być

ważnym elementem w jego codziennym

życiu.  Utrzymanie  dobrej  kondycji

i  sprawności  fizycznej zmniejsza ryzyko

wystąpienia choroby serca, nadciśnienia

tętniczego,  cukrzycy,  a z drugiej  strony

polepsza stan psychiczny.

Opracowała: Aleksandra Golus



Obrazkowo i z humorem …

W naszym Domu jest altanka dużo 

w niej radości, w każdy dzień ze 

Słońcem wita zaproszonych gości.

Opracował: Paweł Kolenda


