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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy
Biuletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu Nr 9,

kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu poświęcamy został wydarzeniom
w placówce w III kwartale 2015 r.

W  bieżącym  numerze  Biuletynu  znajdziecie  Państwo  artykuły  na  temat  wydarzeń
w okresie letnim w Domu. 

Okres ten wykorzystali mieszkańcy na regenerację sił, oraz wypoczynek. 

Prezentujemy informacje  dotyczące  uzyskanej  nagrody  w  konkursie  plastycznym
Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych wraz  z  pamiątkowymi
fotografiami.

Przedstawiamy kolejne w cyklu wspomnienia mieszkańca Domu z jego życia.  

Publikujemy wiersze mieszkanki Domu Pani Bożeny Bartlewicz.

A na zakończenie zdjęcia z życia Mieszkańców Domu: udziału w organizowanych
zajęciach terapii zajęciowej oraz rehabilitacji , wyjazdów na grzybobranie, odpoczynku na
terenie przydomowym w okresie lata.

                                                       Życzymy Państwu miłej lektury

                                                                               Zespół Redakcyjny 



Wydarzenia w okresie letnim...
Radość życia

W  trzecim  kwartale  2015  roku
ponownie  przeżywaliśmy  w  Domu
Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
w  Radomiu  czas  letniego  ocieplenia
stosunków  nie  tylko  klimatycznych.
Zarówno  pogoda  sprzyjała  dalszemu
rozkwitowi  osobistych  aktywności  jak
i  proponowane  możliwości  spędzania
tego jakże radosnego czasu 

Wielu  mieszkańców  postanowiło
spożytkować ten okres realizując swoje
zimowo-wiosenne  przemyślenia.  Wśród
nich  dominowała  płeć  piękna,  lecz
panowie  dotrzymywali  im  towarzystwa
podczas  codziennych  wysiłków,  które
wzmocniły ich organizmy przed kolejnym
okresem ochłodzenia.

Mieszkanki  postanowiły  zająć  się
przywróceniem  ładu  bujnym  zaroślom
w  pobliskich  ogródkach.  Zarówno  Pani
Marta  Wyrwyńska  jak  i  Pani  Maria
Sobień  bezceremonialnie
i  konsekwentnie  zmagały  się  z  tymi
pracami. Pani Marta Wyrwyńska podjęła
się  odtworzenia  m.in.  kwiecistych
grządek przy figurce Matki Boskiej,  zaś
Pani  Maria  Sobień  zajęła  się
odrodzeniem  roślinności  wkoło  altany
oraz wejścia do placówki.

W  tym  czasie  Pan  Maciej
Gregorczyk z pomocą Pana Stanisława
Komór  utworzył  dwa  narzędzia,  łuk
zaopatrzony w cięciwę, który dodatkowo
został  wzmocniony  specjalną  czerwoną
owijką  oraz  kuszę  zaopatrzona
w  wysoce  wyspecjalizowany  metalowy
spust. 

W  późniejszym  okresie  tego  lata
wybrałem  się  z  Panią  Iwoną  Mędrek
oraz Panią Martą Wyrwińską, na krótką
przechadzkę w kierunku strumienia przy
Piotrówce,  aby  przyjrzeć  się  budowie
ścieżek  rowerowych  z  wyrafinowanym
oświetleniem.  Następnie  te
spostrzeżenia  zostały  uwiecznione  na
pracach  malarskich,  które  zostały

wywieszone  w  pokoju  nr  14,  koło
portierni.

Również  aktywnością  wykazał  się
Pan  Tomasz  Misiewicz,  który
w  efektywny  sposób  wykorzystywał
wakacyjny  czas.  Dzięki  pomocy
i pracowitości Pana Tomka w dziedzinie
utrzymania  czystości  na  chodnikach
i  placach,  wokół  odświeżonych
ogródków,  w  połowie  kwartału
zorganizowaliśmy  degustację  potraw
z  rusztu  opalanego  drewnem,  który
obsługiwany  był  przez  dobrze
skoordynowany zespół naszej placówki.

Powyższe  zmagania  naszych
podopiecznych jak i te, które nie zostały
tu  zapisane,  ale  uwiecznione  zostały
w naszej wyobraźni podczas obserwacji
przyniosą  korzyści  dla  wszystkich
mieszkańców,  które  to  na  pewno
zaprocentują w przyszłości. 

Opracował 

Marek Szczepanik



Szanowni Państwo „
Informacja dotycząca udziału 

mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej 

im. Św. Kazimierza w Radomiu,     
ul. Garbarska 35

w XIII Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego 

Państwowego Funduszu osób 
Niepełnosprawnych

pn. „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych”

Pod  kierunkiem  Pani  Małgorzaty
Murdzy  –  starszego  instruktora  terapii
zajęciowej  przygotowali  w  br.  prace
w kategorii rysunek i grafika Pani Iwona
Mendrek  i  Pan  Jerzy  Darnicki,  które
zostały  zgłoszone  do  Ogólnopolskiego
Konkursu  Plastycznego  Państwowego
Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  pn.  „Sztuka  Osób
Niepełnosprawnych.  

Konkurs  organizowany  jest  od  13  lat
przez  Fundusz,  który  nagradza
osiągnięcia  artystyczne  osób
niepełnosprawnych  z  placówek
terapeutycznych  i  pomocowych,  tj.
Domów  Pomocy  Społecznej,
Środowiskowych  Domów Samopomocy,
Warsztatów Terapii Zajęciowej, z którymi
są  związani  twórcy  prac.  Celem
konkursu  jest  popularyzacja  szeroko
rozumianej  idei  integracji  i  nagradzanie
twórczości  artystycznej  osób
niepełnosprawnych.                              

Tematem  tegorocznym  XIII  edycji
konkursu była „Przyjaźń”.

W tym roku praca Pani Iwony Mendrek
mieszkanki  tutejszego  Domu  pn.
„Zwierzęta  moi  przyjaciele.  Ja  i  moja
Kicia”  zajęła  I  miejsce  w  konkursie
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji
Osób  Niepełnosprawnych  w  etapie
wojewódzkim Regionu Mazowieckiego.

Jest  to  już  kolejna  praca  mieszkanki,
która  powstając  dzięki  zaangażowaniu
i  pomocy  terapeutki  uzyskała  nagrodę
w  tymże  konkursie,  poprzednią  była
praca  pn.  „Paris,  Paris”,  w  edycji
konkursu  w  2011  roku  o  temacie
„Marzenie  o  Europie”.  Iwona  Mendrek
bardzo  chętnie  uczestniczy
w  prowadzonej  terapii  zajęciowej
w pracowni terapeutycznej, czego efekty
zostały  docenione  w  powyższych
konkursach. 

Mieszkanka  realizuje  się  w  pracy
plastycznej  wymagającej  precyzji,
skupienia  i  cierpliwości,  oraz
potrzebującej  wytrwałości  w  swojej



ulubionej  technice  jakim  właśnie  jest
rysunek. 

Tegoroczna  praca  trafiła  również  do
etapu  ogólnopolskiego  konkursu
zajmując II  miejsce w kategorii  rysunek
i grafika. Za zajęcie II miejsca przyznano
nagrodę  pieniężną  w  wysokości
5.000 zł.,  która zgodnie z regulaminem
konkursu  przeznaczona  zostaje  na
rehabilitację społeczną w Domu Pomocy
Społecznej  im.  Św.  Kazimierza
w Radomiu. 

W  dniu  29  września  bieżącego  roku
w  Teatrze  STUDIO  w  Pałacu  Kultury
i  Nauki  w  Warszawie  odbyło  się
uroczyste  wręczenie  nagród  w  ramach
wojewódzkiej  eliminacji  konkursu.
Mieszkanka  otrzymała  upominki,  które
będzie również mogła wykorzystywać do
rysowania w pracowni terapii zajęciowej
w Domu Pomocy Społecznej. 

Uroczysta  Gala  wręczenia  nagród
etapu  ogólnopolskiego  odbyła  się  8
października 2015r.  w „Och – Teatr”  w
Warszawie,  przy  ul.  Grójeckiej  65,  w
której  wzięli  udział  uczestnicy  oraz
mieszkańcy  placówek,  ich  opiekunowie
i terapeuci, a także kierownicy placówek.

Chętnie wybraliśmy się na uroczystość,
a reprezentowali Dom mieszkańcy Iwona
Mendrek  z  mamą  Jadwigą  Mendrek,
Zofia  Domagała,  Marta  Wyrwińska,
Jerzy  Darnicki,  oraz  pracownicy  Domu
Róża Nowak, Małgorzata Murdza, Paweł
Kolenda,  była  z  nami  również  kuzynka
nagrodzonej mieszkaki.

 

Podczas  Galii  Pani  Iwona  Mendrek
otrzymała  pamiątkowy  dyplom  oraz
ufundowane  nagrody  wręczone  przez
Panią  Teresę  Hernik  Prezesa  Zarządu
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. 



Uroczystość  została  uświetniona
wspaniałym  recitalem  Pani  Hanny
Śleszyńskiej,  a  także  wspólnymi
zdjęciami  wraz  z  organizatorami
i laureatami konkursu. 

Nagrodzona  praca  znalazła  się
również wśród prac wydanego katalogu
prac laureatów XIII edycji konkursu. 

Gratulujemy  laureatce  Iwonie
Mendrek  oraz  Małgorzacie  Murdzy
nadzorującej  powstawanie  nagrodzonej
pracy  sukcesu.  Panu  Januszowi
Darnickiemu życzymy żeby i jego prace
znalazły  uznanie  komisji  oceniającej
podczas  kolejnych  konkursów.
Zachęcamy  również  innych
mieszkańców,  do  pracy  terapeutycznej,
w  różnych  kategoriach  sztuki
artystycznej,  z  której  jak  widać  można
czerpać dużo satysfakcji i zadowolenia. 

Telewizja  Dami  Radom  nagrała
również  reportaż na temat  nagrodzonej
mieszkanki, który można było obejrzeć w

Teledzienniku  z  dnia  23  października
2015r.  Artykuły  na  ten  temat
zamieszczone  były  również  w  Gościu
Niedzielnym oraz w Gazecie Wyborczej. 

Opracowała: Róża Nowak

Kącik wspomnień
Tym razem swoją historię opowie 
Pan Andrzej Karczemny.

Urodziłem  się  01.01.1940  r.
w Płocku, potem przeprowadziliśmy się
do  Proszowic  koło  Krakowa  a  stamtąd
po  zakończeniu  wojny  do  Radomia,
ponieważ  ojciec  pochodził  z  Promnej
i  w  tych  okolicach  miał  rodzinę.  Ojciec
ukończył  Konserwatorium  Muzyczne
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Po
zamieszkaniu  w  Radomiu,  objął
stanowisko  dyrektora  szkoły  muzycznej
– na początku była  to szkoła  prywatna
a  następnie  została  przekształcona
w  szkołę  państwową  z  siedzibą,  przy
ul.  Żeromskiego.  Byłem  bardzo  dumny
z  mojego  ojca.  Był  wspaniałym
muzykiem  i  porządnym  człowiekiem.
Mama  nie  pracowała  zawodowo
zajmowała się domem. Miałem też o 16
lat starszą siostrę Do dziś bardzo ciepło
wspominam mój dom rodzinny.

W  Radomiu  zacząłem  uczęszczać  do
szkoły  podstawowej  i  jednocześnie  do
szkoły  muzycznej  do  klasy  fortepianu.
Bardzo lubiłem grę na tym instrumencie.
Brałem udział w akademiach i myślę, że
moja gra na tym instrumencie podobała



się  innym.  To  były  bardzo  przyjemne  i
beztroskie czasy. 

Po  ukończeniu  szkoły  podstawowej
wyjechałem  do  Wrocławia.  Tam
mieszkała moja siostra, która ukończyła
Akademię Medyczną i  podjęła  pracę w
szpitalu.  Zaproponowała  ,  abym  u  niej
zamieszkał. 

We  Wrocławiu  ukończyłem  szkołę
średnią  ogólnokształcącą.  Potem
zostałem  powołany  do  wojska
i  ukończyłem  Zawodową  Szkołę
Oficerską, ale ze względów zdrowotnych
nie pracowałem w wojsku.

W  1962  roku  zawarłem  związek
małżeński. Żona była młodsza ode mnie
o  10  lat.  Była  piękną  kobietą  .Żyliśmy
razem  40  lat,  zmarła  w  2002  r.  Po
śmierci żony zostałem sam. Nie żyło się
łatwo.  Mój  stan  zdrowia  stopniowo  się
pogarszał,  aż  w 2010 r.  zamieszkałem
w  Domu  Pomocy  Społecznej  im.  Św.
Kazimierza . Przebywałem tu do 2012 r.
tęskniłem  za  domem.  Chciałem
spróbować zamieszkać jeszcze raz poza
placówką.  Miałem  nadzieję  ,że  dam
radę. Niestety pobyt  we własnym domu
nie trwał długo. Ponownie zamieszkałem
w DPS, ale tym razem, przy ul.  Struga
88  a  kiedy  nadarzyła  się  możliwość
przeniosłem się ponownie do tutejszego
Domu.  Tu jest  mi  zdecydowanie  lepiej.
Jestem  zadowolony  z  pobytu
w tutejszym domu.  W ramach  projektu
„bezpłatny  Internet  dla  mieszkańców
Radomia  zagrożonych  wykluczeniem
cyfrowym”  otrzymałem  komputer
z dostępem do Internetu. 

Jest  to  moje  okno  na  świat.  Bardzo
szybko  nauczyłem  się  obsługiwać
komputer.  Czytam  dużo  wiadomości,
oglądam  filmy.  Chętnie  też  wyjeżdżam
na wycieczki  organizowane przez DPS.
W  ubiegłym  roku  byłem  w  Muzeum
Powstania Warszawskiego. Z ogromnym
zaciekawieniem  słuchałem  informacji
przekazywanych  przez  przewodnika.
Moja  rodzina  również  przeżyła  wiele
tragedii  związanych  z  czasem okupacji

hitlerowskiej.  Niecierpliwie  czekam  na
kolejne wycieczki.

W tutejszej  placówce  zadomowiłem się
na dobre i mam nadzieję, że czeka mnie
tu jeszcze dużo przyjemnych chwil. 

Opracowała: Elżbieta Maroszek

Kącik poezji

Lato  to  czas  relaksu,  spełnienia
marzeń  o  podróżach,  to  okres,  który
napełnia  nas  radością  i  optymizmem.
Wtedy chętniej sięgamy po literaturę czy
tomik poezji.

Czas  letni  nastraja  do  żartobliwego
spojrzenia na życie, choroby i otaczający
nas świat.

W  bieżącym  numerze  biuletynu
przedstawimy  wiersze  mieszkanki
tutejszego  Domu  Pani  Bożenny
Bartlewicz,  która  z  humorem
przedstawiła  jeden  dzień  z  życia
emeryta.

APEL

Jeśli wraz z wiekiem zrozumiesz,

Że taka jest wola nieba

Powiedz to sobie otwarcie:

Choroby polubić trzeba

A więc gdy rano wstaniesz

Poczujesz ból w kręgosłupie

Krzyknij z triumfem: Żyję !

I miej całą resztę w d…. 

autor : Bożena Bartlewicz



Wiek emeryta 

Budzę się rano jak co dnia,

Słońce w mych myślach pytanie czyta.

Pamiętasz sen ten ?

Skąd. Nie pamiętam,

Taka jest pamięć emeryta.

Nogę z łóżeczka stawiam jak dawniej 
dziarsko,

Z pełnym rozmachem, tak dobrze chciałam.

W krzyżu strzyknęło, drugą już wolniej ze 
strachu.

Przypadłość jedna z wielu podobnych 
powiem tak szczerze,

Gdy ktoś mnie spyta, bo nie ma rady, kiedy 
już przyjdzie

Ten ukochany wiek emeryta.

Słabość przychodzi, jak to w tym wieku

Sięgam z nadzieją po ziółka, mam je pod 
ręką

Zawsze te same tylko na różnych półkach.

Parzę, zażywam, lecz skutek oto

Kładzie się smutnym cieniem

Bo już tak bywa, że mi się mylą te na ból 
głowy i rozwolnienie.

Dopiero kiedy efekt przychodzi

Myśl w chorej głowie świta

Taka przypadłość może się zdarzyć

To jest normalne u emeryta.

Czas wyborów to ważna pora

Patriotką stać się chciałam.

Skoro świt biegnę głosować

Lecz na kogo, zapomniałam

O przyczynę tego faktu nikt zapewne nie 
zapyta

Bo wiadomo, wszystko jasne

Taka jest pamięć emeryta

Jest jednak jedna istotna data,

Która mi łata w pamięci dziurę

Ten jeden dzień, jeden w miesiącu

Kiedy dostaję emeryturę. 

autor : Bożena Bartlewicz

Galeria zdjęć
Grzybobranie



Terapia zajęciowa

Wspólne spędzanie czasu
na terenie wokół Domu 


