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Od Redakcji …

Szanowni Czytelnicy
Czwarty  numer  Biuletynu  Informacyjnego  Domu  Pomocy  Społecznej

im.  Św.  Kazimierza  w  Radomiu,  kwartalnika  Mieszkańców  i  Pracowników  Domu

poświęcamy  został  wydarzeniom  II  kwartału  2014  r.  w  jednostce  oraz  kolejnym

wspomnieniom mieszkańców.

W  tym  wydaniu  Biuletynu  znajdziecie  Państwo  artykuły  na  temat  tradycyjnych
obchodów „Imienin Pana Jana” w placówce – święta mieszkańców Domu. Publikujemy
kolejny wywiad pracowników z mieszkańcem, oraz relacje z organizowanych wycieczek
do Kielc, Krakowa oraz Wilanowa w Warszawie.

Przekazujemy również informacje na temat udziału mieszkańców w organizowanym
Festynie dla Seniorów przy Bazylice Św. Kazimierza w Radomiu, przy ul. Głównej oraz
ze  spotkania  osób  niepełnosprawnych  w  Sanktuarium  w  Czarnej,  wraz  z  relacjami
uczestników.

A  na  zakończenie  prezentujemy  galerię  zdjęć  z  organizowanych  uroczystości
i spotkań na terenie Domu, wraz z odrobiną humoru …

Zachęcamy  Państwa  do  lektury  oddanego  numeru  Biuletynu  oraz  inspiracji
w kierunku wzbogacania kolejnych numerów, poprzez aktywny udział w jego tworzeniu
poprzez mieszkańców i pracowników poszczególnych działów Domu.

Życzymy Państwu miłej lektury

Zespół Redakcyjny



Reportaż  z  uroczystości  imienin

patrona Św. Kazimierza …

„ Szanowni Państwo ”

Tradycyjnie  w  miesiącu  czerwcu,
w  tym  roku  w  okresie  obchodów  Dni
Radomia,  w  dniu  24  czerwca
świętowaliśmy  imieniny  wszystkich
mieszkańców  Domu  w  ramach
zorganizowanej  uroczystości  „Imieniny
Pana Jana”.

Uroczyste obchody rozpoczęły się
o godz. 12.00 na terenie przydomowym
placówki.  Uhonorowane  obecnością
przedstawicieli  władz  miasta,
a w szczególności Pani Anny Kwiecień –
Wiceprezydenta  Miasta Radomia,  Pana
Adama Bocheńskiego – radnego Gminy
Miasta  Radomia,  Zastępcy  Dyrektora
PUP w Radomiu,  Dyrektorów Wydziału
Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  oraz
pracowników  zaprzyjaźnionych
jednostek.

Na  uroczystości  zgromadzili  się
mieszkańcy  i  pracownicy  Domu,  aby
wspólnie  z  zaproszonymi  gośćmi
świętować imieniny mieszkańców.

Przekazane  życzenia  mieszkań-
com  przez  Panią  Prezydent  oraz
Dyrektora  Domu  dostarczyły
mieszkańcom wielu wzruszeń, oraz stały
się  powodem  do  radości  i  wspólnego
świętowania.

W  dniu  „Imienin  Pana  Jana”
przybyli  do  nas  też  tradycyjnie  goście
z  zaprzyjaźnionych  jednostek
z  występami,  tym  razem był  to  Zespół
Świetliki  z  Domu  Pomocy  Społecznej
w  Radomiu,  przy  ul.  Rodziny  Ziętalów
oraz  młodzież  z  Zakładu  Doskonalenia
Zawodowego  w  Radomiu,  przy  ulicy
Saskiej.



Zespół Świetliki wystąpił w strojach tzw.
dresiarzy prezentując  wokalno-taneczny
występ  artystycznych,  a  młodzież
kształcąca  się  w  zawodzie  fryzjera
przygotowała  pokaz  fryzur  tzw.
ekologicznych prezentując je w układzie
tanecznym.  Pokazy  bardzo  się
wszystkim spodobały, gdyż były barwne,
wesołe  oraz  wykonane  bardzo
rytmicznie.

Kierownicy  współpracujących
z  Domem  jednostek  –  Pani  Katarzyna
Kołodziejska  –  dyrektor  Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Radomiu,
Pani  Grażyna  Jakubczyk  –  Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej  w Radomiu,
przy  ul.  Rodziny  Ziętalów,  oraz  Pani
Anna  Ozga  –  kierownik  Klubu  Seniora
Kazimierzówka  otrzymali  również
podziękowania  Dyrektora  Domu
za  współpracę  oraz  udzielaną  pomoc
na  rzecz  mieszkańców,  które  wręczała
Wiceprezydent Anna Kwiecień.

Na  zakończenie  części  oficjalnej
reprezentantka  mieszkańców  Pani
Bożena  Bartlewicz  podziękowała
wszystkim  pracownikom  za  to,
że jest taki Dom, w którym jest rodzinna
atmosfera,  i  dobra  opieka.  Oddając

w  ten  sposób  sens  świadczonej  pracy
i  potrzebę  sprawowania  opieki  przez
pracowników Domu.

Następnie  zaproszono  wszystkich
do  wspólnej  zabawy  oraz  na  smaczny
poczęstunek.  Świetnie  się  bawiono,
śpiewano, żartowano przy muzyce oraz
tańczono,  a  sprzyjająca  aura
na  świeżym  powietrzu,  ładna  pogoda
oraz słodkie ciasta dodawały wszystkim
dobrego humoru, siły i wiele radości.

Wesoła  atmosfera  udzieliła  się
uczestnikom,  bo  było  miło,  a  niektórzy
wzruszyli się ze wspólnych spotkań.

Odwiedzili  nas  także  w  tym
świątecznym  dniu  dziennikarze
z  Telewizji  Dami,  którzy  nagrali
interesujący  reportaż  z  uroczystości,
opublikowany został w dniu 25 czerwca
2014r. w Wiadomościach Telewizji Dami.
Za reportaż bardzo serdecznie dziękuję.

Tak  upłynął  nam  tegoroczny,
świąteczny  dzień  imienin  wszystkich
mieszkańców  Domu.  Chcielibyśmy
również  w  następnym  roku  tak
świętować …

Dziękuję wszystkim osobom, które 
włączyły się w zorganizowanie i obchody
uroczystości „Imieniny Pana Jana”. 

Róża Nowak
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej



WYCIECZKI W ROKU 2014.

Sezon  wiosenno-letni  obfitował
w liczne wycieczki. W maju Mieszkańcy
Domu  Pomocy  Społecznej  im.  św.
Kazimierza  w  Radomiu  zwiedzili
Bodzentyn i  Kielce,  w czerwcu Czarna,
Łagiewniki  i  Kraków  oraz  dwukrotnie
Wilanów. 

A oto krótkie relacje z wyjazdów.

Czarna

14  czerwca  2014  r.  odbyło  się
spotkanie  osób  niepełnosprawnych
w  Sanktuarium  Matki  Bożej
Wychowawczyni  w  Czarnej,  w  którym
uczestniczyli Mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej  im.  św.  Kazimierza
w Radomiu. 

Sanktuarium  położone  jest
w malowniczej miejscowości,  nad rzeką
Czarną,  na  wyżynie  kielecko-
sandomierskiej,  w pobliżu miejscowości
Końskie
i  Stąporków.  Kult  Matki  Bożej
Czarneckiej  zapoczątkowany  został  na
przełomieXVIi XVII w.

Spotkania  w  Sanktuarium
organizowane  przez  Świętokrzyski
Ośrodek Rehabilitacji,  Lasy Państwowe
i  jak  również  przez  księży
z  parafii,  odbywają  się  corocznie
w  drugą  sobotę  czerwca,  patronuje  im
biskup Adam Odzimek.

Po uroczystej Mszy świętej Grupa
Teatralna Dzieci i Młodzieży z zespołem
Downa  „Opatrzność”,  pod  kierunkiem
pani  Anny  Majcher,  wystawiła
„Kopciuszka”.

W przedstawieniu grali mieszkańcy
tutejszego  Domu  -  Iwona  Mendrek
i Wojciech Dobrasiewicz.

Fot.  P.  Anna  Majcher,  bp.  Adam
Odzimek oraz Iwona Mendrek i Wojciech
Dobrasiewicz,  Mieszkańcy  Domu
Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza,
uczestnicy  Grupy  Teatralnej
„Opatrzność”.

Bodzentyn, Dąb Bartek, Kielce

Ruiny  gotyckiego  zamku
biskupiego w Bodzentynie położone są
na  stromym  brzegu  rzeki  Psarki.
Od początku swoich dziejów zamek był
często  rozbudowywany  przez kolejnych
właścicieli  -  biskupów  krakowskich,
do  dziś  jednak  widoczne  są  jeszcze
mury  pierwotnej  budowli
średniowiecznej. 

Kiedyś  zamek  był  wielką
rezydencją na którą składał się też ogród
włoski  rozciągający  się  do  terenu
pobliskiego  kościoła,  zwierzyniec  oraz
kilkanaście budynków gospodarczych na
przedzamczu w tym: piekarnia, rzeźnia,
stodoły,  wozownia,  magazyny  a  także
drewniany dwór. W czasach największej
świetności  sam  zamek  składał  się
z trzech skrzydeł dziedzińcem w środku,
posiadał  też  jedną  narożną  wieżę
wykorzystywaną  jako  więzienie.  Całość
była otoczona murem. 

Obecnie  zachowały  się  wysokie
ściany  z  otworami  okiennym,  (niektóre
z  obramowaniami  na  których  widać
herby  Ślepowron  i  Nałęcz)  oraz  XVII-
wieczny portal wykonany z czerwonego
piaskowca. Przed portalem leżą szczątki



kamiennego  mostu.  W  dole  rzeka
Psarka tworzy kilka niewielkich rozlewisk
zwanych  sadzawkami,  prowadzi  tam
ścieżka  oraz  drewniane  mostki,
co również warto zobaczyć.

W drodze  do  Kielc  zatrzymaliśmy
się  przy  Dębie  Bartku,  który  jest
najbardziej znanym drzewem w Polsce.
Rośnie  między  Bartkowem
a Zagnańskiem w woj.  świętokrzyskim.
Liczy  ok.  700  lat,  mierzy  30  metrów
wysokości,  obwód  pnia  przy  ziemi
wynosi 13,4 m. 

Legenda głosi,  że  był  ulubieńcem
królów.  Biwakowali  pod  nim  w  czasie
polowań  Bolesław  Krzywousty
i  Kazimierz  Wielki.  Władysław  Jagiełło
w  jego  cieniu  modlił  się,  a  Jan  III
Sobieski ukrył ponoć w dziupli rusznicę,
szablę  turecką  i  butelkę  przedniego
wina.

Na początku XX wieku okazały dąb
częściowo  spłonął,  a  kilkanaście  lat
później  jego  pień  wypełniono  betonem.
W  1991  r.  w  potężne  drzewo  uderzył
piorun i trzeba było założyć podpory. 

Od  1952  roku  dąb  „Bartek”
uznawany  jest  za  pomnik  przyrody.
Obok  Wielkiego  Bartka  rośnie  Mały

Bartek, dąb zasadzony w 1966 r. z okazji
1000-lecia  Państwa  Polskiego.W
Kielcach najważniejszym  punktem
programu  było  zwiedzanie  Bazyliki
Katedralnej  Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.

Pierwsze  wzmianki  o  niewielkim
kościele i ustanowieniu parafii, datowane
są na wiek XII.  Kościół był  wielokrotnie
rozbudowywany  i  przebudowywany.
W 1971 r. został wyniesiony do godności
bazyliki  mniejszej.  Tytuł  ten  otrzymują
świątynie,  które  są  bardzo  ważnymi
miejscami  w  życiu  duchowym  diecezji.
Katedra kielecka w pełni zasługuje na to
miano,  za  sprawą  słynącego  łaskami,
cudownego  obrazu  Matki  Bożej
Łaskawej Kieleckiej. 

W  1982  r.  katedra  kielecka  stała
się  Sanktuarium  Maryjnym,  a  dziewięć
lat  później,  podczas  uroczystej  Mszy
Świętej  na  lotnisku  w  pod  kieleckim
Masłowie,  papież  Jan  Paweł  II
ukoronował obraz Matki Bożej Łaskawej
Kieleckiej. 

Podziwiając  dziś  pięknie
odnowioną  bazylikę  katedralną
w  Kielcach,  uwagę  skierować  musimy
nade wszystko na wspaniały,  barokowy
ołtarz  główny  z  olbrzymim  malowidłem
ukazującym  scenę  Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.



Łagiewniki i Kraków

Sanktuarium  Bożego  Miłosier-
dzia  położone przy ul.  św.  Faustyny  w
Krakowie-Łagiewnikach, związane jest
z  życiem  i  działalnością  św.  siostry
Faustyny Kowalskiej,  propagatorki  kultu
Bożego  Miłosierdzia.  Od  lat  40.  XX
wieku miejsce pielgrzymek związanych z
obecnością  łaskami  słynącego  obrazu
Jezusa  Miłosiernego  oraz  grobu  św.
Faustyny.  Po  Mszy  św.
w Bazylice zwiedziliśmy  klasztor.

W  Krakowie jednym
z  najważniejszych  punktów  na  mapie
zwiedzania  miasta  jest  Rynek  Główny
z  Kościołem Mariackim i  Sukiennicami.
Rynek  ten  jest  największym  placem
Krakowa,  i  był  największym  rynkiem
średniowiecznej Europy.

 

Kościół  archiprezbiterialny  pw.
Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii
Panny,  zwany  także  Kościołem
Mariackim –  to  jeden  z  największych
i  najważniejszych,  po  Katedrze
Wawelskiej,  kościołów  Krakowa,  od

1962r.  posiadający  tytuł  bazyliki
mniejszej.  Jest  kościołem  gotyckim,
budowanym w XIV i  XV wieku.  Należy
do  najbardziej  znanych  zabytków
Krakowa  i  Polski.  Może poszczycić  się
tzw.  „Ołtarzem  Wita  Stwosza”,  czyli
nastawą  ołtarzową  wykonaną  w  XV w.
przez  przybyłego  z  Norymbergi
rzeźbiarza Wita Stwosza. 

Sukiennice –  handlowy  budynek,
w  którym  znajdowały  się  kramy  (lub
składy)  najczęściej  z  suknem  (stąd
nazwa).  Zazwyczaj  umieszczano  je  na
środku  rynku  w  europejskich  miastach,
które  leżały  na  szlakach  handlowych.
Często  budowano  je  tuż  obok  lub
w ramach budynku ratusza.

Wilanów

Czerwiec zakończyły dwa wyjazdy
do  Wilanowa.  Mieszkańcy  mogli
podziwiać  Pałac  Króla  Jana  III
Sobieskiego  oraz  przyległe  ogrody,
Poznali  historię  budowli  oraz  wiele
ciekawostek  z  życia  gospodarzy.
Towarzyszyła  nam Dyrektor  Domu pani
Róża Nowak.

Król  Jan  III  nabył  posiadłość
Wilanów w 1677 r. Z jego inspiracji i pod
jego czujnym okiem w kolejnych latach
powstał  tu  barokowy  pałac.  Wokół
pałacu  założono  wspaniałe  ogrody,
folwark  z  budynkami  gospodarczymi
oraz  zwierzyniec.  Rezydencja  ta,
położona  w  pobliżu  Warszawy,
zapewniała  Janowi  III  i  jego  rodzinie



wytchnienie,  równocześnie  była  na  tyle
blisko  Zamku  Królewskiego  –  oficjalnej
siedziby  króla,  Sejmu  i  Senatu,
że  monarcha  nie  tracił  kontroli  nad
biegiem zdarzeń.

Za  czasów Jana  III  pałac  składał
się  z  korpusu  głównego  z  galeriami
ogrodowymi  i  wieżami,  poprzedzonego
dwudzielnym  dziedzińcem.  Skrzydła
boczne zostały  zbudowane z  inicjatywy
kolejnej  właścicielki  Wilanowa,  Elżbiety
Sieniawskiej,  w  początkach  XVIII  w.
Sieniawska  zdecydowała  się
na  nawiązanie  do  architektury  korpusu
głównego  pałacu,  pochodzącego
z  czasów  Jana  Sobieskiego,  dzięki
czemu  cała  kompozycja  stanowi  tak
harmonijną całość.

Muzeum  wilanowskie  jest
najstarszym  polskim  muzeum  sztuki.
Zostało założone w 1805 r. z inicjatywy
ówczesnych  właścicieli  Aleksandry
i  Stanisława  Kostki  Potockich.  Kolejni
właściciele z rodu Potockich, a następnie
Branickich  udostępniali  nieprzerwanie
wilanowskie zbiory.

Po  drugiej  wojnie  światowej,  na
mocy reformy rolnej, majątek wilanowski
przeszedł  na  własność  państwa.
Uroczystego  otwarcia  pałacu
w  Wilanowie  jako  oddziału  Muzeum
Narodowego w Warszawie dokonano 10
września  1962  r.;  dwa  dni  później,
w rocznicę odsieczy wiedeńskiej,  pałac
udostępniono publiczności. 

W  1995  r.  Muzeum  Pałac
w  Wilanowie  stało  się  niezależną  od

Muzeum  Narodowego  instytucją,
podległą  Ministerstwu  Kultury
i  Dziedzictwa  Narodowego.  Od 2006 r.
Muzeum  jest  członkiem  ARRE  –
Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji
Królewskich. 

We  wrześniu  2013  roku  muzeum
zmieniło  nazwę  na  Muzeum  Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie. 

Nad  bezpieczeństwem  Mieszkań-
ców podczas wycieczek czuwał personel
Domu:  pielęgniarka  Agnieszka  Łęcka,
instruktor  terapii  zajęciowej  Małgorzata
Murdza,  pracownik  socjalny  Elżbieta
Maroszek,  opiekunka  Emilia  Sar  oraz
instruktor  terapii  zajęciowej  Marek
Szczepanik.  Pyszne  kanapki  i  napoje
przygotowały  panie  kucharki:  Elżbieta
Sobczak  –  szef  kuchni  oraz  Dorota
Dziupińska,  Katarzyna  Działak  i  Edyta
Figura. Za transport podczas wszystkich
opisanych  wycieczek  odpowiadał
kierowca Leszek Bartosiak.

Małgorzata Murdza
Instruktor terapii zajęciowej

BIESIADA SENIORA
Dnia  12  czerwca  2014  r.

mieszkańcy  tutejszego  Domu  mieli
okazję  bawić  się
na „Biesiadzie Seniora”, która odbyła się
przy  Bazylice  Mniejszej  w  Parafii  Św.
Kazimierza w Radomiu.  Organizatorami
imprezy byli: Parafia Św. Kazimierza, 



Klub  Seniora  „Kazimierzówka”,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”,
Publiczne  Gimnazjum  nr  12  przy  ul.
Kruczej,  Zespół  Pracy  Socjalnej  nr  8
przy  ul.  Głównej  oraz  Dom  Pomocy
Społecznej im. Św. Kazimierza.

Na początku spotkania wszystkich
przybyłych  gości  powitała  Pani  Anna
Ozga  –  kierownik  Klubu  Seniora
„Kazimierzówka”,  a  następnie  głos
zabrał  ks.  prałat  Grzegorz  Senderski  –
proboszcz  Parafii  Św.  Kazimierza.  Po
uroczystych przemówieniach rozpoczęły
się  występy  dzieci  z  Publicznej  Szkoły
Podstawowej  nr  15  przy
ul.  Kieleckiej  oraz  młodzieży
z Publicznego Gimnazjum nr 12 przy ul.
Kruczej.  Wszystkim  przybyłym  gościom
bardzo  spodobał  się  program
artystyczny  w  wykonaniu  Seniorów
z  „Kazimierzówki”,  który  został
nagrodzony  głośnymi  brawami.  Oprócz
występów były też konkursy cieszące się
wielkim  zainteresowaniem.
W  kawiarence  można  było  napić  się
kawy  i  herbaty  oraz  skosztować
pysznego ciasta. Natomiast przy grillu na
uczestników  zabawy  czekała  gorąca
kiełbaska. 

Seniorzy  świetnie  się  bawili,
wspólnie śpiewali piosenki biesiadne. Po
występach i poczęstunku rozpoczęła się
zabawa  taneczna,  na  którą  wszyscy
z   niecierpliwością  czekali.  Wspólnym
śpiewom i tańcom nie było końca.

Na  Biesiadę  przybyli  licznie
seniorzy  z  osiedla,  Klubu  Seniora

„Kazimierzówka”,  zaprzyjaźnionego
Klubu Seniora „IGREK” oraz oczywiście
mieszkańcy tutejszego Domu.

 Tak  wspomina  Biesiadę
mieszkanka - Pani Eugenia Młynowska:

„Wspaniale  spędziłam  czas.
Bardzo lubię  muzykę,  więc  było  to coś
dla mnie.  Okazuje się,  że Seniorzy też
umieją się świetnie bawić,  zapominając
o  codzienności,  chorobie.  Już  czekam
na następną taką zabawę.”

Emilia Sar
Opiekunka

WSPOMNIENIA PANI 
BOŻENNY BARTLEWICZ … 

„Urodziłam  się  w  okupowanej
Polsce,  gdzie  człowiek  walczył
o  przeżycie,  o  kawałek  chleba.  Ojciec
prawnik,  matka  urzędnik  państwowy.
Z rodzicami i siostrą Basią stanowiliśmy
wspaniałą  rodzinę.  Niestety  szczęście
trwało krótko. Za przynależność do Armii
Krajowej  zginęła  cała  moja  rodzina.
Kwiat  inteligencji  Miasta  Radomia.
Zostali  powieszeni.  Straszne!  Mnie



z siostrą uratował  od haniebnej śmierci
dr  Tochterman. W podzięce za życie 5
lat  temu  odsłaniałam  tablicę
upamiętniającą życie i działalność Pana
Doktora. 

Rządy  w  domu  przejęły  ciotki.
Zamożność  domu  rodzinnego,  duża
kultura  moich  ciotek  i  oczywiście  ich
miłość  sprawiły,  że  życie  moje
w  młodości  przebiegało  w  miarę
szczęśliwie.  Długo  nie  odczuwałam
braku bliskich. Uczucie tęsknoty przyszło
później.  Zafascynowana  światem
wiedzy, szłam przez życie jak burza. 

Po  ukończeniu  edukacji
rozpoczęłam  pracę  w  KMPiK  (Klub
Międzynarodowej  Prasy  i  Książki).
Pracowałam  w  tej  placówce  kulturalnej
w  Radomiu  wiele  lat.  Nie  zapomnę
spotkań  z  ludźmi  kultury,  nauki,  filmu.
To  był  piękne.  Następnie  długie  lata
pracowałam  w  szkolnictwie,  ucząc
języka  polskiego.  Fascynowała  mnie
młodzież, której poświęciłam wiele, wiele
lat.  Przyszedł  czas  na  wielką  miłość
i życie z tym jedynym, wyśnionym. Mąż
pochodził z Łodzi. Miałam dwoje dzieci,
dwóch  chłopczyków.  Ale  znów nastąpił
krach.  Zaczęli  odchodzić  moi  bliscy.
Moja ukochana siostra. Zostałam sama. 

Jedyną  przyjaciółką  ostatnich  lat
była choroba, ciężka choroba (nowotwór
nerki).  Wiele  miesięcy  w  szpitalach  –
kilkugodzinna operacja. 

Choroba  i  samotność  spowodo-
wały,  że  moim  domem  stał  się  Dom
Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
w Radomiu, w którym jestem już 3 lata.
Ciężko było  zaakceptować życie  w tym
Domu.  Ale  dzięki  wielu  osobom,  które
sprawują pieczę nad nami dochodziłam
do  sprawności.  Rozmowy  w  pokoju
terapii  zajęciowej,  nazwanym  przeze
mnie  „dziuplą”,  rozmowy
z  pracownikami  zajmującymi  się  pracą
socjalną  oraz  opieka  pań  z  personelu
medycznego,  pań  opiekunek
i  pokojowych  (którym  dziękuję  za
szacunek  i  wyrozumiałość)
spowodowały, że zostałam w tym Domu.
Dziękuję  ks.  kan.  M.  Drypie,  który
sprawił,  że  patrzę  na  świat  inaczej  –
jestem  bliżej  Pana  Boga.  Nie  byłabym
sobą, gdybym ominęła i nie wspomniała
o przyjaźni z człowiekiem, który stał się
dla  mnie  bardzo  bliski.  Bo  przyjaźń  to
wielki dar, o który trzeba bardzo dbać.

Życie toczy się dalej bez względu
na to,  co  nas  otacza,  co  nas  spotyka.
Należy przetrwać najgorsze, przed nami
jest  jeszcze  nadzieja.  Dlatego  „nie
złożyłam  broni”.  Współpracuję
z  Resursą,  Instytutem  Pamięci
Narodowej,  Łaźnią  i  młodzieżą,  którą
kocham.  Zdaję  sobie  jednocześnie
sprawę,  że czasu się  nie  zatrzyma,  że
ucieka.  Czas  nam  zabiera  urodę,
pozostaje  serce,  które  zmarszczek  nie
ma. 

Pozwólcie  Państwo,  że  serdeczne
wyrazy  szacunku  i  wdzięczności  złożę
Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej im.
Św. Kazimierza Pani Róży Nowak.

Dziękuję. Bożenna Bartlewicz.”

Emilia Sar
Opiekunka



GALERIA ZDJĘĆ:

Imieniny „Pana Jana”



Wilanów


