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„ALIBI” 
Dnia 8 kwietnia, gościliśmy po raz kolejny w 
naszym ośrodku, artystów z agencji 
artystycznej ART - METANOIA z Krakowa. 
Tym razem mieliśmy przyjemność obejrzeć 
spektakl teatralny pt. "Alibi". 
„Alibi” to spektakl przedstawiający obraz 
człowieka, który był osobą nietolerancyjną. 
Nie potrafił akceptować ludzi, którzy mieli 
inne zainteresowania i poglądy niż on. Za 

swój brak tolerancji zapłacił wysoką cenę, co dało mu wiele do myślenia, aby 
się zmienić. Spektakl był bardzo pouczający i pokazywał przykład, do czego 
doprowadza brak tolerancji wobec innych ludzi. 
 

Imieniny Ksi ędza Stanisława 
8 maja byliśmy na imieninach naszego 
dyrektora, księdza Stanisława w 
Milanówku, na ulicy Piasta. Wszystko 
odbywało się w ogrodzie i było dużo gości, 
którzy składali księdzu życzenia i dawali 
prezenty. Nasza delegacja także złożyła 
życzenia solenizantowi oraz 
podarowaliśmy Księdzu prezenty – obrazek 
Matki Bożej, wykonany podczas zajęć oraz 

kwiaty ogrodowe. Zostaliśmy bardzo miło przywitani i zaproszeni na 
poczęstunek – pyszne ciasta oraz napoje gorące i zimne. Była fajna impreza, 
spotkałam tam koleżanki ze szkolenia w Grodzisku Mazowieckim. Mogłyśmy 
sobie porozmawiać i pośmiać się.  
 

Maria Kaflik 
 

8 maja w środę delegacja z naszego 
Ośrodka wybrała się na imieniny ks. 
Stanisława do Domu Rehabilitacyjno – 
Opiekuńczego w Milanówku. Na miejscu 
złożyliśmy życzenia solenizantowi i 
wręczyliśmy prezenty. Po czym zostaliśmy 
zaproszeni na poczęstunek w postaci 
słodkości i napojów zimnych i ciepłych. 
Na imieninach u naszego Księdza było 

bardzo fajnie. Jeszcze raz 100 lat!!! dla księdza Stanisława!!! 
Michał Jachimski 

 



8 maja byliśmy w Milanówku na imieninach 
ks. Stanisława. Po przyjeździe złożyliśmy 
Księdzu życzenia i daliśmy prezenty, każdy z 
nas mógł osobiście życzyć wszystkiego 
najlepszego. Na imieninach Ksiądz miał 
dużo gości. Wszyscy siedzieli przy stołach w 
ogrodzie i częstowali się ciastem i napojami 
zimnymi, była też kawa i herbata. Andrzej – 

nasz kolega zagrał księdzu 100 lat na organach. Cieszę się, że mogłem tam być. 
 

Piotr Banasiewicz 
 
 

Impreza Integracyjna „Ku Dobru” 
 

W dniu 23.05.2013r. (czwartek) ja z czterema 
swoimi koleżankami brałyśmy udział w 
imprezie integracyjnej „Ku Dobru” w 
Piastowie, reprezentując nasz Środowiskowy 
Dom Samopomocy z Podkowy Leśnej, w 
występach muzycznych. Do występów 
przygotowywała nas Pani Iwona, nasz 
repertuar zawierał takie piosenki, jak: 
„Kryzysowa narzeczona”, „Do lata”, „Mniej 

niż zero”, „Jeszcze wierzę”. Nasz występ bardzo podobał się publiczności. Po 
zakończeniu wszystkich prezentacji, zostały wręczone dyplomy i nagrody. W 
Piastowie na występach było bardzo fajnie.  
 

Maria Kaflik 
 

Dnia 23 maja, w czwartek pojechaliśmy do 
Piastowa na imprezę integracyjną, na którą 
przygotowałyśmy program muzyczny, pt. 
"Przeboje wszech czasów". Śpiewałyśmy piosenki 
zespołów: Lady Pank, Bajm, Bracia. Po występach 
muzycznych była dyskoteka i poczęstunek.  Do 
naszego występu przygotowała nas pani  Iwona. 
Bardzo miło i przyjemnie spędziliśmy ten dzień, 

mimo chłodnego wiatru i mżawki. Pod koniec wszystkich występów był 
moment na wypuszczenie niebiesko-czerwonych baloników w powietrze. 
Otrzymaliśmy dyplom z gratulacjami oraz nagrody za nasz muzyczny występ. 

Joanna Stodolska 
 



Ulica Integracyjna w Warszawie 
 

Dnia 25 maja uczestniczyłam w Ulicy 
Integracyjnej w Warszawie, która odbyła się 
w szkole integracyjnej, przy ulicy Deotymy. 
Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą 
odprawioną przez ks. biskupa Tadeusza 
Pikusa. Były występy m.in. zespołu Kurdesz, 
Desygnat, osób niepełnosprawnych można 
było obejrzeć pokaz samoobrony, 
przygotowany przez strażników miejskich, 

pokaz tańca osób na wózkach inwalidzkich. Podczas festynu można było nabyć 
prace rękodzielnicze, wykonane przez uczestników placówek 
stowarzyszeniowych oraz uczestniczyć w loterii fantowej. Na koniec można 
było skosztować gorącej grochówki. 
 

Marta Gruszczyńska 
 

 
W sobotę 25 maja byliśmy w Warszawie, 
na Ulicy Integracyjnej. Na początku była 
Msza Święta, którą odprawił ksiądz 
Biskup Tadeusz Pikus. We myszy 
uczestniczył także nasz Ksiądz Dyrektor, 
Stanisław Jurczuk. Podczas tej imprezy 
było wiele atrakcji m.in. strażnicy 
miejscy prezentowali sztukę samoobrony, 
Urząd Celny z Warszawy pokazywał 
rzeczy ze skóry niedźwiedzia i krokodyla, 
można było posłuchać występów 

muzycznych dzieci i młodzieży oraz zespołu rockowego, którego członkami 
były osoby niepełnosprawne. Podczas Ulicy Integracyjnej można było zobaczyć 
i zakupić prace ręcznie wykonane przez osoby niepełnosprawne. Nasz 
Środowiskowy Dom Samopomocy z Podkowy Leśnej też miał swoje stoisko, na 
którym można było zakupić m.in. naczynia ceramiczne, ręcznie wykonaną 
biżuterię, koszyki z wikliny papierowej, przedmioty zdobione metodą 
serwetkową. Mieliśmy także loterię, w której można było wygrać wiele fajnych 
przedmiotów wykonanych przez nas ręcznie. Ulica Integracyjna to bardzo fajna 
impreza, w której uczestniczy wiele osób i serdecznie zapraszam wszystkich na 
kolejną edycję za rok. 
 

          Tomasz Kaliński 
 



Festiwal Otwarte Ogrody 
W dniu 09. 06.2013 r. w niedzielę 
odbył się festiwal ,,Otwarte 
Ogrody”, w którym udział wziął 
też nasz Ośrodek, nasze prace 
można było zobaczyć, a także 
zakupić w ogrodzie  naszego 
kolegi, Michała Jachimskiego. 
Można było wysłuchać tekstów z 
„Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza. W ogrodzie był poczęstunek - kawa, herbata, soki, ciastka i woda 
mineralna. Nasza koleżanka Beata recytowała wiersze ks. Twardowskiego. 
Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem - było bardzo wiele osób, które 

słuchały z uwagą czytanych 
fragmentów utworu Adama 
Mickiewicza. Na naszym stoisku 
można było obejrzeć i zakupić 
m.in. naczynia ceramiczne, 
biżuterię z filcu, drewniane 
przedmioty dekorowane metodą 
serwetkową, koszyki wyplatane z 
papierowej wikliny. Wykonaliśmy 
również korale z maleńkich 

koralików, dołączając kwiaty z filcu. Każda praca była inna i niepowtarzalna. 
Dużo osób pytało, jak te prace zostały wykonane, z czego były zrobione i jakimi 
sposobami były zrobione. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze prace cieszyły 
się tak wielkim zainteresowaniem. Na pewno w przyszłym roku weźmiemy 
udział w Festiwalu „Otwarte Ogrody”. 
 
                                                                                     

Joanna Stodolska 
 
 

 
9 czerwca w ramach dziewiątych 
Otwartych Ogrodów w Podkowie 
Leśnej, odbył się "Pierwszy taki 
zajazd na Lipowej". Aktorzy 
Podkowiańskiego Teatru Otwartego 
grali w pięknym ogrodzie naszego 
kolegi Michała Jachimskiego, spektakl 
na podstawie „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza. Ja mówiłam wiersze księdza Jana Twardowskiego „Do albumu po 



raz drugi” i „Na chwilę”. Ponad to, można było podziwiać obrazy 
podkowiańskich malarek oraz obejrzeć i kupić nasze prace.  
 

Beata Zalewska 
 

W niedzielę 9 czerwca 2013r. wraz z 
moją rodziną przyłączyliśmy się do 
Festiwalu „Otwarte Ogrody”. Cała 
impreza odbywała się w ogrodzie 
koło naszego domu w Podkowie 
Leśnej. Odwiedziło nas wielu gości. 
Zapewniliśmy wiele atrakcji naszym 
gościom – czytany był z podziałem na 
role fragment utworu Adama 

Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”, moja koleżanka Beata recytowała wiersze 
autorstwa ks. Jana Twardowskiego, 
były wystawy prac malarskich. W 
moim ogrodzie była także wystawa 
prac wykonanych ręcznie przez moich 
kolegów i koleżanki ze 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Podkowie Leśnej. 
Prace te można było zakupić. Naszym 
gościom zapewniliśmy także 

poczęstunek w postaci zimnych i gorących napojów oraz słodkich łakoci. 
Pełnoletni uczestnicy festiwalu mogli skosztować swojskiego wina. Impreza była 
udana nie tylko przez wzgląd na pogodę w tym dniu, lecz także na atmosferę, 
jaka panowała w naszym ogrodzie. Zapraszam na kolejny Festiwal „Otwarte 
Ogrody” w Podkowie Leśnej. 

 
Michał Jachimski 

 
 
 

Wycieczka do Lublina 
 

Na wycieczkę do Lublina pojechaliśmy 12 
czerwca. Droga trwała prawie trzy godziny 
jazdy autokarem. Wraz ze mną była także 
moja mama oraz moi koledzy i koleżanki z 
Ośrodka – Piotr, Bartek, Tomek, Piotrek, 
Beatka, Piotrek, Asia, Renia, Iwona, Magda. 
W Lublinie zwiedzaliśmy Stare Miasto, 



Muzeum Multimedialne, Archikatedrę Lubelską. Obiad jedliśmy w restauracji 
„Stara Drukarnia”. Wycieczka była bardzo udana. 
 

Paweł Wojtków 
 

 
W środę 12.06.2013r. pojechaliśmy 
wszyscy autokarem na wycieczkę do 
Lublina. Droga zajęła nam ok. 3 
godz. w jedną stronę. Kiedy już 
dotarliśmy na miejsce i spotkaliśmy 
się z naszą Panią Przewodnik 
udaliśmy się w kierunku Rynku 
Lubelskiego. Pani przewodnik 
opowiadała nam o tym mieście i 
miejscach, które zwiedzaliśmy. 
Lublin jest bardzo starym miastem, 

liczy sobie około 350 tysięcy mieszkańców. Znajduje się tam piękny Stary 
Rynek, z którego rozpościera się piękny widok na Wzgórze Zamkowe, cudowna 
Archikatedra, w której widzieliśmy obraz Matki Boskiej Płaczącej oraz 
Relikwiarz Jana Pawła II. Zwiedzaliśmy także Muzeum Multimedialne, w 
którym mogliśmy zobaczyć m.in. zdjęcia starego Lublina oraz podziwiać 
przepiękne ikony. Obiad jedliśmy w ładnej, stylowo urządzonej restauracji o 
nazwie „Stara Drukarnia”. W czasie wolnym mogliśmy kupować pamiątki i 
spacerując zachwycać się pięknem tego miasta. 

Joanna Stodolska 
 

 
W  środę, 12 czerwca 2013  była wycieczka do 
Lublina. Organizowała ją nasza pani kierownik. 
Była piękna pogoda. Zwiedzałem Stare Miasto, 
Piwnice pod fortuną, Bramę Grodzką i Krakowską, 
Muzeum multimedialne,  Archikatedrę z zakrystią 
akustyczną, skarbcem i kryptami, stół z Czarcią 
Łapą, Wzgórze Zamkowe, wejście na Basztę 
Zamkową, skąd rozciąga się wspaniała panorama 
Lublina, kościół i klasztor Dominikanów oraz 
Ratusz. Na koniec wycieczki byliśmy na smacznym 
obiedzie w restauracji Stara Drukarnia. Zachęcam 
wszystkich do zwiedzania Lublina i jego zabytków. 

 
Tomasz Kaliński 



Dnia 12 czerwca wyjechaliśmy na 
wycieczkę do Lublina. Zwiedzanie 
zaczęliśmy od Starego Miasta, gdzie przy 
ruinach Farnego spotkaliśmy konia Dzidka, 
który wywoził śmieci ze Starego Miasta, 
aby nie wjeżdżały tam samochody – 
śmieciarki, które mogłyby uszkodzić 
nawierzchnię Rynku. Następnie mogłam 
zobaczyć budynek Trybunału 
Konstytucyjnego. W drodze do 

Archikatedry Lubelskiej podziwiałam zabytkowe budowle Lublina. W 
Archikatedrze mogliśmy zobaczyć Relikwiarz Jana Pawła II i obraz Matki Bożej 

Płaczącej. W Skarbcu Archikatedry 
widziałam barokową puszkę na 
komunikanty, emaliowany pastorał 
biskupa K. Wronowskiego, fragment 
ornatu, najstarszą w skarbcu 
monstrancje. Jest tam także 
przepiękny ołtarz główny z połowy 
XVII w. Następnym punktem naszej 
wycieczki było Muzeum 
Multimedialne, gdzie były różne 
zdjęcia z widokami Lublina, sala i 
narzędzia tortur - miecz, maska, 

ubranie kata, łańcuch. W muzeum mogliśmy zobaczyć kopię Unii Lubelskiej 
(oryginał jest w Warszawie). Była tam też sala, w której złudzenie optyczne 
powodowało, iż myśleliśmy, że stoimy w tunelu i wjeżdża w nas pociąg. Na 
koniec zwiedzania Muzeum Multimedialnego odbiłam sobie pieczęć. Obiad 
jedliśmy w restauracji Stara Drukarnia. W czasie wolnym kupiłam sobie figurkę 
Aniołków Cherubinów.  
 

Marta GruszczyńskA 
 

 
"D ębowy Liść" 

Dnia 14.06.2013r. odbył się 
festiwal „Dębowy liść” w 
przepięknym ogrodzie w 
Brwinowie. W festiwalu brały 
udział różne Ośrodki, w tym 
nasz. Były śpiewy i fajna 
zabawa. Reprezentantkami 
naszej placówki były: Beata, 



Ola, Maja, Joanna, Marta. Dziewczyny występowały w repertuarze: „Mniej niż 
zero”, „ Do lata”, „Kryzysowa Narzeczona”, „ Wierzę w Lepszy Świat”. 
Uczestnikami konkursu byli także mieszkańcy Domu Rehabilitacyjno - 
Opiekuńczego KSN AW w Milanówku. Każda z osób biorących udział w 
festiwalu otrzymała nagrodę. Na zakończenie imprezy był mały poczęstunek. 

 
Marta Górzyńska 

 
 

 
 

Marsz „Różni a Równi” 
 

Dnia 16 czerwca 2013r. wraz z mamą uczestniczyłam w Marszu „Różni a 
Równi”, który odbył się w Grodzisku 
Mazowieckim. Wszyscy zgromadzeni 
wysłuchali na początku przemowy i 
podziękowań władz Grodziska 
Mazowieckiego. Następnie punktualnie o 
godzinie 12:00,  marsz ruszył spod 
Pomnika Chełmońskiego, ulicami 11 
Listopada, Zondka i dotarł do Parku 
Skarbków, gdzie każdy z Uczestników 
wypuścił do nieba biały balonik. W Parku 

Skarbków trwały „Dni Hobby”, można tam było zobaczyć wiele ciekawych 
rzeczy, które wykonane zostały ręcznie, były także różnego rodzaju występy i 
koncerty, także swoje wystawy prac prezentowały m.in. Warsztat Terapii 
Zajęciowej z Milanówka oraz z Grodziska Mazowieckiego. Nasz Ośrodek miał 
również swoje stoisko z naszymi pracami, które można było zakupić. Bardzo się 
cieszę, że marsz się odbył. 

 
 

Marta Gruszczyńska 
 
 

Dnia 16 czerwca odbył się 
marsz osób 
niepełnosprawnych pod 
hasłem  „Różni a Równi” w 
Grodzisku Mazowieckim. 
Rozpoczął się spod Pomnika 
Chełmońskiego, a skończył w 
Parku Skarbków, gdzie były 



stoiska różnych instytucji i ośrodków, na których można było kupić prace 
wykonane przez osoby niepełnosprawne bądź skorzystać z porady specjalisty. 
Na scenie odbywały się występy, koncerty i pokazy. Było bardzo fajnie. 

    
Aleksandra Ryszkowska 

 
 

W dniu 16.06. 2013 roku byliśmy w 
Grodzisku Mazowieckim na marszu 
,,Różni a Równi”. Zbiórka 
Uczestników Marszu była przy 
Pomniku Józefa Chełmońskiego o 
godzinie 12:00. Na początku były 
przemówienia i podziękowania władz 
Powiatu, a potem ruszyliśmy ulicami 
Grodziska Mazowieckiego w stronę 
Parku Skarbków, gdzie było wiele 
atrakcji: były występy dzieci, 

ratownicy pokazali, jak udzielić pierwszej pomocy, można było poćwiczyć jogę 
pod okiem trenera. W Parku Skarbków swoje stoiska, z ręcznie wykonanymi 
pracami przez osoby niepełnosprawne miały m.in. WTZ z Milanówka, WTZ 
Malwa Plus z Grodziska Mazowieckiego, a także swoje stoisko mieliśmy i my, 
czyli Środowiskowy Dom Samopomocy z Podkowy Leśnej. Na naszym stoisku 
można było obejrzeć oraz zakupić wiele różnych przedmiotów z gliny, drewna, 
filcu itp. Były także prowadzane warsztaty tworzenia biżuterii – można było 
nauczyć się wykonać bransoletkę bądź korale dla siebie. Wśród uczestników 
imprezy największym zainteresowaniem cieszyły się właśnie nasze warsztaty 
biżuterii. Wszystkie stoiska z pracami były bardzo interesujące. Jednym 
słowem: Było na co popatrzeć! ;) 
 

        Joanna Stodolska 
 
W dniu 16.06. 2013r. byliśmy 
w Grodzisku Mazowieckim na 
marszu ,,Różni a Równi”. 
Zebranie było przy pomniku 
Józefa Chełmońskiego o 
godzinie 12.00. 
Wysłuchaliśmy przemówień 
kilku ważnych osób z Powiatu 
Grodziskiego, a potem 
ruszyliśmy ulicami Grodziska 

Mazowieckiego w stronę Parku Skarbków. Tam było wiele atrakcji m.in. 



wystawy prac uczestników z różnych ośrodków, m.in. z naszego. Prace z 
wystaw można było zakupić, oprócz tego na naszym stoisku można było 
nauczyć się robić biżuterię. Impreza ta była bardzo fajna.  

 
 

Tomasz Kaliński 
 

Wizyta gości  
z Polskich Linii Lotniczych LOT 

 
Nie tak dawno, bo 19 czerwca odwiedzili nas 
pracownicy Polskich Linii Lotniczych LOT. 
Pan Piotr i Pani Agata opowiedzieli nam o 
swojej pracy, kim są i na czym polega ich 
praca. Mówili, jakie warunki trzeba spełniać, 
żeby zostać stewardessą lub stewardem, ile 
języków trzeba znać i jakie egzaminy należy 
zdać. Opowiedzieli nam o samolotach, 
którymi latają, a także pokazali nam 
prezentacje, gdzie zawarte były informacje o 

środkach bezpieczeństwa w samolocie. Mogliśmy im zadawać różne pytania. 
Dowiedziałam się, że w nowoczesnych samolotach pasażerowie mają telewizor i 
mogą grać w różne gry i słuchać muzyki. Na koniec podarowali nam książeczki, 
słodkości i piękny model samolotu Dream Liner. 
 
 

Marta Gruszczyńska 
 
 
 

 
W dniu 19.06.2013r. odwiedzili nas goście z 
Polskich Linii Lotniczych LOT, pan Piotr i 
pani Agata. Opowiadali nam o swojej pracy 
w liniach lotniczych oraz na czym ona 
polega. Zademonstrowali nam powitanie 
pasażerów w samolocie w języku polskim 
oraz angielskim. Cała grupa chętnie i z 
ciekawością słuchała, co mówią nasi goście 
oraz zadawaliśmy im pytania. Państwo 

opowiadali nam, na jakich trasach latają i ile trwają takie loty. Powiedzieli nam 
również, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać stewardem bądź stewardessą. 



Na końcu spotkania dostaliśmy drobne upominki oraz zrobiliśmy sobie zdjęcia z 
naszymi gośćmi. 
 
 

Tomasz Kaliński 
 

 
  

W dniu 19.06.2013r. odwiedzili nas goście z 
Warszawy, z Polskich Linii Lotniczych LOT. Pan 
Piotr i pani Agata opowiadali nam o swojej pracy, 
Ci Państwo pracują, jako stewardessi na pokładzie 
samolotów. Pani Agata na początku nam się 
przedstawiła po polsku, a potem po angielsku. 
Powiedziała nam, co jest w samolocie, a pan Piotr 
pokazywał rękoma, gdzie to się znajduje. Potem 
zaczęli nam opowiadać, jak pracują w samolotach i 

poza nimi w swoich biurach „LOT-u” w Warszawie. Każdy pasażer przed 
startem musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, które znajdują się przy fotelu. 
Nad fotelami znajdują się półki na podręczne bagaże. Państwo pokazywali nam 
również maski tlenowe oraz kamizelki ratunkowe, które trzeba użyć w razie 
niebezpieczeństwa. Przywieźli ze sobą kilka małych upominków - dostaliśmy 
książeczki z rebusami, nawilżające chusteczki, coś słodkiego i kolorowe kredki 

do malowania. Opowiadali nam również, gdzie 
latają, jakimi rodzajami samolotów, między 
innymi opowiedzieli nam trochę na temat 
najnowocześniejszego samolotu Dream Liner, 
którym latają w różne strony świata. Każdy z 
nas z zaciekawieniem słuchał, o czym mówili 
nasi Goście. Opowiadali nam o tym, ile lat się 
trzeba uczyć na pilota, stewardessę i stewarda. 
Ważną sprawą w pracy stewarda lub 

stewardessy jest znajomość języka angielskiego (obowiązkowo) oraz drugiego 
innego. Kandydaci do pracy w liniach lotniczych zdają różnego typu egzaminy 
m.in. psychologiczne. Po wysłuchaniu, podziękowaliśmy naszym gościom za 
wizytę i za to, że opowiedzieli nam wiele ciekawych rzeczy na temat swojej 
pracy. Na pamiątkę tej wizyty zrobiliśmy sobie zdjęcia z Panem Piotrem i Panią 
Agatą. 

 
            Joanna Stodolska 

 
 

 



Zawody sportowe w Żółwinie 
W piątek 21 czerwca pojechaliśmy na zawody 
sportowe do Żółwina. Na zawodach byłem ja, a także 
Piotrek, Michał i inne osoby z naszego ośrodka. 
Braliśmy udział w różnych konkurencjach: był skok 
w dal, rzut piłką lekarską, biegi przełajowe. 
Zdobyliśmy I miejsce w skoku w dal. Po 
zakończeniu wszystkich konkurencji, były wręczane 
medale i nagrody. Organizatorzy zapewnili też dobry 

poczęstunek. W Żółwinie miło spędziliśmy czas. 
 

Łukasz Wojda 
 

 
W piątek, 21 czerwca uczestniczyłem w 
zawodach sportowych w Żółwinie. Pogoda 
była bardzo ładna. Zaczęło się od przywitania 
wszystkich uczestników zawodów. Potem było 
przemówienie Pana Burmistrza, a po nim 
wszyscy złożyliśmy przysięgę Olimpiad 
Specjalnych. Następnie braliśmy udział w 
dyscyplinach sportowych, takich jak: boccia, 
skok w dal, rzut lekarską piłką i bieg na czas.  

Po konkurencjach, wręczono zawodnikom plakietki i medale. Była świetna i 
gorąca zabawa. 
 

Michał Jachimski 
 
 
 

Przegląd Muzyczny „Jaka to melodia” w Warszawie 
 

Dnia 25.06.2013r. zostaliśmy zaproszeni na II Przegląd 
Muzyczny „Jaka to melodia” w Warszawie. Było tam 
bardzo ciekawie. W konkurencjach brali udział uczestnicy z 
różnych ośrodków. Były dwie rundy, w których 
odgadywane były tytuły piosenek. Nasza koleżanka Beata 
zaśpiewała piosenkę pt. „Anna Maria”, z repertuaru 
Czerwonych Gitar. Po zakończeniu rund był poczęstunek i 
wręczenie nagród i dyplomów. Impreza była bardzo udana. 

 
Maria Kaflik 

 



 
Dnia 25 czerwca z grupą osób pojechaliśmy na Przegląd 
Muzyczny „Jaka to melodia” do Warszawy. Były dwie 
rundy, w których brało udział po trzech zawodników z 
każdego ośrodka. Później był poczęstunek oraz wręczenie 
nagród i dyplomów. Wróciliśmy uśmiechnięci i pełni 
wrażeń. 

 
Agnieszka Piskorek 

 
 

Wycieczka do Lublina była niesamowita. Niżej przedstawiamy zdjęcia 
miejsc, które nas zachwyciły. 

 

 
Stary Rynek  
 
 
 
 



 
Trybunał Koronny 
 

 
Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 
 



 
Archikatedra  – ołtarz główny 
 

 
Archikatedra  – obraz Matki Boskiej Płaczącej 



 
 

 
Archikatedra – akustyczna zakrystia 
 

 
Archikatedra – skarbiec 
 
 
 
 



 
 

 
Muzeum Multimedialne 
 

 
Muzeum Multimedialne - pociąg 
 



 
Muzeum Multimedialne - winiarnia 


