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Od Redakcji …

Szanowni Czytelnicy

Numer 6 Biuletynu Informacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza

w  Radomiu,  kwartalnika  Mieszkańców  i  Pracowników  Domu  poświęcamy  został

wydarzeniom  IV  kwartału  2014  r.  w  jednostce  oraz  kolejnym  wspomnieniom

mieszkańców.

W tym numerze Biuletynu znajdziecie Państwo artykuły na temat organizowanych
wyjazdów mieszkańców na „VIII Przegląd Piosenki Wojennej i Żołnierskiej Radom 2014”.

Prezentujemy  również  informacje  na  temat  wizyty  Pana  Prezydenta  Andrzeja
Kosztowniaka w tutejszym Domu oraz ze spotkania z mieszkańcami.

A na zakończenie przedstawiamy reportaż z wizyty Wigilijnej mieszkańców w Klubie
Seniora „Kazimierzówka” oraz Wigilii w tutejszym Domu.

Zapraszamy Państwa do lektury  kolejnego  numeru Biuletynu oraz  do  udziału  w
pracach nad kwartalnikiem.

Życzymy Państwu miłej lektury

Zespół Redakcyjny



Reportaż z wizyty Pana 
Andrzeja Kosztowniaka 
Prezydenta Miasta Radomia.
„ Szanowni Państwo „ 

W październiku br. gościł w Domu
Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
w  Radomiu  Pan  Andrzej  Kosztowniak
Prezydent  Miasta  Radomia.  Podczas
wizyty Pan Prezydent zobaczył jak wiele
się  u  nas  zmieniło  od  jego  ostatniej
wizyty,  a  przede wszystkim  spotkał  się
z  mieszkańcami  tutejszej  placówki.
Mieszkańcy  chętnie  opowiadali
Prezydentowi  jak  się  im  żyje  w  Domu,
jak również o tym, co spowodowało, że
tutaj  zamieszkali.  Podkreślali  potrzebę
funkcjonowania  tego  typu  placówek,
gdzie  mogą  mieszkać  osoby
potrzebujące  pomocy  osób  drugich,
których  życie  i  los  tak  jak  ich
doświadczył.

Mieszkańcy  pytali  również
Prezydenta Miasta o plany na przyszłość
i  pomysły  do  zrealizowania  dotyczące
seniorów,  oraz  o  działającą  Radę
Seniorów. 

Ze  spotkania  wykonano
pamiątkowe  zdjęcia,  które  publikujemy
poniżej.

 

Seniorzy  usłyszeli  wiele  ciepłych
słów  od  Pana  Prezydenta,  który
odpowiadał o planach Urzędu Miejskiego
dotyczących seniorów.

Z  wizyty  Pana  Prezydenta
mieszkańcy  byli  bardzo  dumni,
a szczególnie z tego, że mieli możliwość
osobistego  spotkania  i  rozmowy.
Cieszyło  mieszkańców,  że  Prezydent
Miasta  pamięta  o  osobach  samotnych,
starszych,  chorych,  którzy  zamieszkują
w tutejszym  Domu Pomocy Społecznej
oraz dostrzega potrzebę spotykania się
z nimi i ich wysłuchania. 

Róża Nowak
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
VIII Przegląd Piosenki Wojennej
i Żołnierskiej Radom 2014

Mieszkańcy  tutejszego  Domu
chętnie biorą udział w imprezach, które
organizowane  są  w  naszym  mieście.
Już  kilka  dni  wcześniej  z  zapałem
przygotowują  się  do  wyjścia,  które  jest
dla  nich  oderwaniem  od  codzienności.
Zapominają  w  ten  sposób,  chociaż  na
chwilę, o chorobach i zmartwieniach. 

8  października  w  Klubie
Garnizonowym  na  radomskim  lotnisku
odbył  się  VIII  Przegląd  Piosenki
Wojennej  i  Żołnierskiej  Radom  2014,
którego organizatorem był Klub „Senior”
działający  przy  Miejskim  Ośrodku
Pomocy Społecznej w Radomiu.

 Na  występ  przybyło  wielu  gości,
sala wypełniła się po brzegi. Na scenie
zaprezentowało się kilkanaście zespołów
oraz  solistów.  Uroczystość  rozpoczęła
się  powitaniem  zgromadzonych  przez
dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w  Radomiu  –  panią  Halinę



Janiszek.  Następnie  na  scenie
zaprezentowała  swoje  utwory  Orkiestra
Garnizonowa  Sił  Powietrznych
w  Radomiu.  Piosenkami  takimi  jak:
„Wojenko,  Wojenko…”  czy  „  Przybyli
Ułani…”  wywołali  gromkie  brawa
i wzbudzili zachwyt publiczności. 

Spośród  mieszkańców  tutejszego
Domu na  uroczystość  wybrali  się:  pani
Bożenna  Bartlewicz,  pani  Eugenia
Młynowska,  pani  Iwona  Mendrek,  pan
Ryszard Milczarek i pan Adam Jakóbiak.
Wszyscy  dołączyli  się  do  wspólnego
śpiewania.  Oklaskom  nie  było  końca.
Publiczność  „bisowała”,  a  orkiestra
kilkakrotnie  wracała  na  scenę,  grając
znane wojenne melodie. 

Następnie  odbył  się  przegląd
utworów wykonywanych przez seniorów.
Do  Radomia  przybyli  reprezentanci
Klubów  Seniora  m.  in.  z  Kozienic,
Zwolenia,  Pionek,  Warki.  Wykonawcy
pięknie  śpiewali  wojenne  melodie,
recytowali też wiersze. 

Mieszkańcy  tutejszego  Domu
bawili  się  wyśmienicie,  przypomnieli
sobie  lata  młodości.  Pani  Eugenia
Młynowska  mówi:  „Przeniosłam  się
w  czasy  mojej  młodości.  Te  piosenki
śpiewało  się  podczas  Powstania
Warszawskiego,  dlatego  większość
z  nich  jest  mi  dobrze  znana.  Były  to
piękne,  a  zarazem  wzruszające
występy.”

Emilia Sar

Opiekunka

Spotkanie  Wigilijne  w  Klubie
Seniora Kzimierzówka

W  atmosferę  Świąt  Bożego
Narodzenia  wprowadziło  nas  spotkanie
Wigilijne  w  Ośrodku  Duszpasterskim
Kazimierzówka w dniu 17.12.2015 r. 

Na  zaproszenie  Klubu  Seniora
w  tym  spotkaniu  uczestniczyli
mieszkańcy  tutejszego  Domu  Pani
Bożenna  Bartlewicz  ,  Pani  Eugenia

Młynowska  oraz  Pani  dyrektor  Róża
Nowak                           i pracownik
socjalny Elżbieta Maroszek.

Na  początku  uroczystości  głos
zabrała  Pani  Anna  Ozga  witając
wszystkich zgromadzonych.

Następnie  ks.  prałat  Grzegorz
Senderski  odmówił  modlitwę  i  złożył
życzenia  świąteczne.  Potem  wszyscy
zgromadzeni  podzielili  się  opłatkiem.
W uroczystą  atmosferę wprowadził  nas
śpiew  kolęd  i  recytacja  wierszy
o  tematyce  świątecznej  w  wykonaniu
seniorów.

Mieszkanka tutejszego Domu Pani
Bożenna  Bartlewicz  również
zaprezentowała  kilka  swoich  utworów.
Oto jeden z nich pt. 

Echo dawnych lat
Szukam w koszu pamięci

Skarbu z dziecięcych lat,

Obrazu dnia jedynego

Anioła, co z nieba spadł.

Szukam w pamięci zapachów

Tak dobrze mi kiedyś znanych,

Szukam, choć wiem, że nie znajdę

Kochanych rąk mojej mamy.

Szukam choinki blasku

Świeczek maleńkich w lichtarzach 

Dnia jedynego jak tamten

Dzieciństwa co się powtarza.

Szukam lecz wiem to jedno

Pamięci wiek nie odmienia

Pozostają tylko, choć bledną 

Kolory Świąt we wspomnieniach.

Pani  Bożenna  tak  wspomina  tę
uroczystość: 



„Stoły  były  przepięknie
udekorowane, palące się świece, pięknie
podane potrawy wigilijne. Ja pozwoliłam
sobie przeczytać kilka wierszy w których
zawarta  jest  treść  mojego  życia
w  okresie  świąt,  tak  pięknych
i niezapomnianych.

Już  niewiele  czasu  zostało  do
Świąt  Bożego Narodzenia,  które jak  co
roku  będziemy  obchodzić  wspólnie
w  Domu  Pomocy  Społecznej  im.  Św.
Kazimierza …”

Elżbieta Maroszek
Opiekun socjalny

Wigilia 2014 r.

Tradycją  Domu  Pomocy
Społecznej  im.  Św.  Kazimierza
w Radomiu, przy ul. Garbarskiej 35, jest
obchodzenie Wigilii  Bożego Narodzenia
w sposób bardzo uroczysty.

O godz. 13.30 w kaplicy tutejszego
Domu odbyła się Msza Św. sprawowana
przez  księdza  kanonika  Mieczysława
Drypę.

Po  +Mszy  Św.  obecni  przełamali  się
opłatkiem, składając szczere i serdeczne
życzenia.  Pani  Dyrektor  Róża  Nowak
i  ksiądz  kanonik  złożyli  również  wizytę
w pokojach mieszkalnych u osób, które
ze względu  na stan zdrowia  nie  mogły
uczestniczyć we mszy Św. Następnie w
udekorowanej  świątecznie  jadalni,  przy
blasku  choinki  wszyscy  zasiedli  przy
pięknie  przystrojonych,  przykrytych
białymi obrusami wigilijnych stołach. Po
spożyciu  tradycyjnych  dań  takich  jak:
barszcz grzybowy,  kapusta z grzybami,
pierogi,  śledzie  w  oleju  czy  kompot
z  suszu,  śpiewano  kolędy  i  pastorałki
przy  akompaniamencie  organistki  Pani
Ewy. Nie zabrakło też kolędy „ A wczora
z  wieczora”,  którą  mieszkańcy  lubią
śpiewać i pojawia się na każdej wigilii od
wielu  lat.  Mieszkańcy otrzymali  również
świąteczne paczki  ze słodyczami,  które
były miłą niespodzianką.

To  był  wyjątkowy  wieczór  pełen
wzruszeń  i  radości.  Uroczystość  ta
nawiązywała  do  tych  przeżywanych  w
rodzinnych domach pośród najbliższych.
Kolędy,  które  rozbrzmiewały  dawały
wiarę i nadzieję na lepsze jutro.

Elżbieta Maroszek
Pracownik socjalny


