
GAZETKA PÓŁROCZNA LIPIEC- GRUDZIEŃ2015R.    

       

  Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych Wiadomości. Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. Życzymy miłej lektury   



 "IMIENINY MARTY"   
 Byliśmy na imieninach u Marty Gruszczyńskiej. Przyjęcie odbyło się na 
ogrodzie. Na podwórku stał stół, na stole był niebieski obrus. Na stole stały 
napoje i owoce. Najpierw jedliśmy sernik na zimno, potem była kiełbaska z 
grilla. Kiełbaski piekł pan Tomek. Były też ziemniaki w mundurkach z sosem 
koperkowym oraz kawa i herbata. Potem było składanie życzeń i śpiewanie "sto 
lat". Rozmawialiśmy z koleżankami i kolegami. Pożegnaliśmy gospodarzy. Pan 
Tomek zawiózł nas do domu. 
 

 Arkadiusz Tyszka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

"WSPOMNIENIE Z WAKACJI"    Na wakacjach byłam nad morzem w pięknej miejscowości Rowy. 
Spędziłam tam trzy tygodnie. Chodziłam na plażę, kąpałam się, oglądałam też 
wschody i zachody słońca. 
Bardzo często jadłam lody oraz gofry. Na obiad najczęściej rybę flądrę z 
frytkami. 
 Kiedy wróciłam z Rowów, byłam w domu przez trzy dni. Później 
pojechałam na działkę. Gdzie przez kolejne trzy dni opiekowałam się 8 
miesięczną Gabrysią. Dziewczynka była bardzo słodka, cicha, i zabawna.  
Ostatniego dnia wakacji, byłam na pizzy wraz z siostrą i jej chłopakiem, ciocią 
oraz babcią. Miło i przyjemnie spędziłam czas.  To były moje niezapomniane 
wakacje. 
 
 

Marta Górzyńska 



 
               
    
    

 
  
 Rowy-plaża 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
W czasie wakacji wyjeżdżałam dwukrotnie. Od 19 lipca do 1 sierpnia 

byłam na turnusie rehabilitacyjno - rekolekcyjnym w Piekoszowie koło Kielc. 
Jest to miejscowość położona w Górach Świętokrzyskich. Mój dzień na tym 
turnusie składał się z zabiegów rehabilitacyjnych, mszy świętej, modlitw oraz 
tzn. wieczorków pogodnych. Rekolekcje prowadził ojciec jezuita, który był 40 
lat na misjach w Zambii. Któregoś dnia opowiedział nam bardzo ciekawe rzeczy 
o swojej pracy w tym kraju. Byliśmy też na wycieczce. Widzieliśmy Dąb 
Bartek, zwiedzaliśmy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach gdzie 
obejrzeliśmy np. stary piec hutniczy i samochody z fabryki samochodów 
ciężarowych. Byliśmy również w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w 
Kałkowie Godowie. Bardzo miło wspominam pobyt na turnusie. 

Od 30 Sierpnia do 6 Września byłam na rekolekcjach w Niepokalanowie. 
Były tam msze święte modlitwy, spotkania w grupach, w których 
rozmawialiśmy na różne tematy religijne. Zorganizowano też bal przebierańców 
gdzie jeden z opiekunów pokazywał nam sztuczki magiczne. Odbył się też 
wieczór poezji mojej niepełnosprawnej koleżanki. Wakacyjne wyjazdy były dla 
mnie okazją do spotkania z dawno niewidzianymi znajomymi, poznania nowych 



i przeżycia wielu ciekawych wydarzeń, które pozostaną na długo w mojej 
pamięci. 

Iwona Wonsiewicz 
 

"XXIV PIESZA PIELGRZYMKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO CZĘSTOCHOWY"  
 W dniach 5- 15 sierpnia uczestniczyłam po raz piąty w pielgrzymce na 
Jasną Górę w Częstochowie. Organizatorem XIV Pieszej Pielgrzymki 
Niepełnosprawnych było Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej. Rozpoczęliśmy się Mszą św. odprawioną o godz. 
6.00 w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy. Pielgrzymkę tworzy kilka grup. 
Każda z nich ma swojego patrona oraz przypisany do niej kolor. Jest grupa św. 
Wawrzyńca, którą charakteryzuje kolor zielony, grupa św. Kamila - kolor 
czerwony czy św. Michała Archanioła i kolor pomarańczowy. Wszyscy pątnicy 
otrzymali plakietki z wypisanym swoim imieniem, dzięki czemu niemal od 
początku wszyscy się znali. 
 W tym roku przez cały czas towarzyszyła nam bardzo upalna pogoda, ale 
wszyscy starali się dotrzeć do celu. Podczas naszej wędrówki bardzo ciekawe 
konferencje wygłaszał ksiądz Jacek Wiliński, który był naszym przewodnikiem. 
Przez cały czas wspierał nas w drodze ksiądz Stanisław Jurczuk oraz 
opiekunowie. Ja szłam  jak co roku w towarzystwie swojej mamy oraz Mateusza 
oraz Ani. Przez cały czas wędrówki śpiewaliśmy pieśni, w tym roku poznaliśmy 
nową pieśń "Na Syjonie". Poznałam  też z nowe osoby: dwóch Michałów, 
Kasię, Dorotę, Staszka. Na Jasną Górę weszliśmy około godz. 18-tej. Mimo, że 
kolejny raz idę z pielgrzymką, to cieszę się, gdy docieramy do celu. Nikt nie 
czuje wtedy zmęczenia i bolących nóg tylko z radością śpiewamy pieśni. 

Marta Gruszczyńska 



 
 
 
 

  
 
 

   



PIELGRZYMKA  WARSZAWSKA    Co roku w wakacje z Warszawy  do Częstochowy przez tydzień w dniach 
6-15.08.2015 maszeruje pielgrzymka warszawska. Jeżdżą także autokary ze 
słabszymi lub ze starszymi osobami. Codziennie przybywają do różnych 
miejscowości na nocleg, aby wypocząć, a także posilić się. Drugiego dnia (7 
sierpnia) przychodzą do Mogielnicy, czyli do mojego miasta, gdzie mam 
działkę.  
 Mieszkańcy naszego miasta cierpliwie czekają na ich przybycie, by ich 
przyjąć. Wcześniej o przybyciu do Mogielnicy informują mieszkańców księża z 
naszej parafii, prosząc o przyjęcie ich. Pielgrzymi są naprawdę wdzięczni za 
gościnę. Każdy z nich modli się w różnych intencjach, prosząc o 
błogosławieństwo Boże. Wszyscy mieszkańcy cieszą się z ich pobytu i chętnie 
im pomagają. 

Magdalena Paczesna 
  

XV MAZOWIECKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ 

 

 



 
 
 Dnia 10 września  2015r. pojechaliśmy na  XV Mazowiecki Przegląd 
Twórczości Artystycznej Środowiskowych  Domów  Samopomocy pod hasłem 
"Po drugiej stronie lustra", który się  odbył w Sochaczewie. Występowały tam 
zespoły z różnych  placówek, prezentując  tańce, przedstawienia, piosenki. 
 Miałem  dobre samopoczucie i  jechałem  na  występy  z   uśmiechem na 
twarzy. 
 Były różne zabawy i konkurencje. Najbardziej podobała mnie się 
konkurencja  żonglowania  piłką   nożną. Potem był obiad i odpoczynek. Po 
obiedzie  o  14.50  zaprezentowaliśmy   dwa   tańce:  "Belgijkę" i "Tarantelę". 
Przed występem  miałem  tremę. Zatańczyliśmy w składzie: Maja  Kaflik,  
Tomasz  Kaliński, Pani Iwona, Paulina   Łukasik, Edyta Wosińska, Piotr   
Jakubowski, Marta Gruszczyńska, Piotr Czarnecki, Piotr Banasiewicz,   Aneta 
Jankowska, Joanna Stodolska,  Bartek Kowalski, Łukasz Wojda, Renata 
Orzechowska. Występ  bardzo nam się  udał  i podobał się  też publiczności. 
Nagrodzono  nas  nagrodami i dyplomami.  
 Wszyscy wróciliśmy do ośrodka radośni i zadowoleni. Chciałbym za rok  
też   pojechać na występy do   Sochaczewa. 

Piotr Jakubowski 
 



   
II MILANOWSKA  OLIMPIADA UŚMIECHU  

  

  
 
 
 



  
  W dniu 15 września 2015 roku, na stadionie Orlika w Milanówku odbyła 
się II "Olimpiada Uśmiechu". Jest to impreza sportowa, którą zorganizowały 
Milanowskie Centrum Kultury dział Sportu i nasze Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Przybyli na nią uczestnicy z 
WTZ przy ul. Deotymy i Karolkowej w Warszawie, z Piaseczna i Milanówka, 
oraz z naszego ŚDS-u w Podkowie Leśniej, Domu Opiekuńczo - 
Rehabilitacyjnego w Milanówku i z Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie. 
 Wszyscy braliśmy udział w  konkurencjach sportowych np. w strącaniu 
kręgli piłką lekarską, rzucie piłką do kosza, skoku w dal i innych. Kilka 
dyscyplin było tak zaplanowanych, że mogły w nich uczestniczyć osoby na 
wózkach, m.in. wdmuchiwaniu piłeczki od tenisa stołowego do bramki, czy 
zbieraniu piłek tenisowych na czas. Każdy zawodnik zdobywał punkty, które 
potem zliczano i wybrano cztery najlepsze osoby, które otrzymały puchary. 
Jedną z zwyciężczyń została Aneta Jankowka, nasza koleżanka z ośrodka.  
 Po ukończeniu zawodów, był słodki poczęstunek, a na koniec wszyscy 
dostaliśmy medale i zegarki naręczne. Ta olimpiada była dla nas okazją do 
bardzo fajnej zabawy, spotkania z naszymi koleżankami i kolegami, cieszę się, 
że mogłam brać w niej udział. 

Iwona Wonsiewicz 



 
 

  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



XI POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

   Dnia 25  września pojechaliśmy na  XI  Przegląd Twórczości Osób  
Niepełnosprawnych  który odbył się w Grodzisku Mazowieckim. W przeglądzie 
uczestniczyli przedstawiciele  z dwudziestu ośrodków. 
Występowaliśmy  w składzie: 
Piotr   Banasiewicz,  Renata  Orzechowska,  Tomasz  Kaliński, Piotr Czarnecki,  
Joanna Stodolska, Majka Kaflik, Pani Iwona, Piotr Jakubowski, Edyta  
Wosińska, Bartek Kowalski,  Aneta  Jankowska,  Marta Gruszczyńska,  Paulina  
Łukasik,   Łukasz Wojda. 
  Próby były bardzo wyczerpujące i wymagały zaangażowania, wytrwałości   
i   uczyły  mnie  dyscypliny. Przygotowały nas  do tego  występu  Pani  Iwona  i 
Pani  Agnieszka. 
Przed  występem  miałem tremę. 
Przedstawiliśmy dwa tańce: Belgijkę i Tarantellę. Występ  bardzo  się  nam udał 



i został nagrodzony gromkimi brawami. Chciałbym bardzo pojechać za  rok na  
ten przegląd by spotkać się z osobami z innych ośrodków. 
Moi  rodzice  byli bardzo dumni ze mnie jak i moich kolegów i koleżanek, że 
tak  ładnie tańczyliśmy  w  grupach. Chciałbym bardzo pojechać  za  rok na  ten 
przegląd by spotkać się z osobami z innych ośrodków. 
 

Piotr Jakubowski. 
 

 
 
 
 W dniu 25 września 2015 roku w sali kinowej grodziskiego Centrum 
Kultury, odbył się XI Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych. Na początku, zostali powitani przybili goście, prezydent 
miasta, starosta powiatu, radni i inni, przedstawieni członkowie jurry i 
zaprezentowani sponsorzy nagród. Potem był występ gościa specjalnego, 
następnie rozpoczęły się występy konkursowe, były one różnego rodzaju, 
taneczne, wokalne i teatralne o różnej tematyce. Zaprezentowały się osoby ze 



szkół, warsztatów terapii zajęciowych, domów pomocy społecznej i innych oraz 
indywidualne z powiatu grodziskiego i nie tylko. Moi koleżanki i koledzy ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej zatańczyli dwa tańce 
Belgijkę i Tarantellę ich występ został nagrodzony dużymi brawami. Mnie 
podobały się wszystkie zaprezentowane występy. W kulisach kina można było 
obejrzeć stoiska z pracami wykonanymi przez osoby w placówkach 
terapeutycznych, a na zewnątrz przed budynkiem był przygotowany smaczny 
poczęstunek, bigos, grochówka, owoce, ciastka i napoje. Na zakończenie 
przewodniczący Paweł Dłużewski odczytał protokół jurry, któremu 
przewodniczył, po czym zapraszał na scenę wszystkich występujących, którym 
zostały wręczone pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. Bardzo mi się na tej 
imprezie podobało i cieszę się, że na niej byłam. 

Iwona Wonsiewicz 
 
 
 

 
 
 



 
 

WYCIECZKA DO ŻELAZOWEJ WOLI  
 

  
 
 
 
 

  



 
 Dnia 15.10.2015 uczestnicy z naszego Ośrodka z Podkowy Leśnej 
pojechali na wycieczka do Żelazowej Woli. Wycieczka rozpoczęła się o 
godzinie 10.00 na którą pojechaliśmy autokarem. 
  Tego dnia było pochmurno i zimno ale nie padało. Zwiedzanie dworku i 
okalającego parku rozpoczęliśmy od obejrzenia  filmu o historii tego miejsca 
oraz z życia  rodziny Chopina.  
 Po Żelazowej Woli oprowadzał nas pan przewodnik. Opowiadał nam 
ciekawostki z życia Fryderyka Chopina oraz jego rodziny. Pokazywał nam jego 
dom. Zwiedzaliśmy też park, otaczający dworek. Prezentował się  on jesienią 
bardzo malowniczo. Przez park przepływa rzeka Utrata, która dzieli go na dwie 
części, połączone dwoma mostami. Tego dnia odbywał się też koncert. 
 Zwiedzanie zakończyliśmy wspólnym obiadem w restauracji na terenie 
parku. 
Wycieczka bardzo mi się podobała, gdyż miło spędziłam czas. Do domu 
wróciłam trochę zmęczona. 
                                                                Artykuł pisała: Marta Górzyńska 

 
 
 

 



 
 

  
 
 
 SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM  

 



 

  
 
 
 
 
  W dniu 15 października 2015 roku przyjechał do nas po raz kolejny, 

podróżnik, pan Andrzej Pasławski. Tym razem opowiadał nam o swoim pobycie 
w Wilnie, stolicy Litwy.  
 Zwiedzał tam m.in. Kaplice Matki Bożej Ostrobramskiej z Cudownym 
Obrazem, Kościół Świętego Ducha, Cmentarz na Rossie gdzie pochowanych 
jest wielu sławnych ludzi. Spacerował np. Ulicą Literatów, która upamiętnia 
znanych pisarzy, w tym mieszkającego kiedyś przy niej naszego wieszcza 
Adama Mickiewicza. Podróżnik oglądał też dużo innych ciekawych budynków i 
miejsc tego zabytkowego miasta. 
  Pan Andrzej dopełnił swoją opowieść ładnymi zdjęciami zrobionymi 
przez siebie. Bardzo mi się ta prelekcja podobała. 

 
         Iwona Wonsiewicz 

 
 



 
 

  
 
 VI FESTIWAL TEATRALNO- MUZYCZNY  "DAJEMY RADOŚĆ"  
  29 października 2015r. pojechaliśmy  do Błonia  na  festiwal  teatralno-

muzyczny  „Dajmy radość”. Występowały tam osoby niepełnosprawne z 
różnych ośrodków województwa mazowieckiego. Prezentowali oni piosenki, 
wiersze, przedstawienia. Mnie najbardziej podobało się przedstawienie  
„Czerwony Kapturek” i „Królewna Śnieżka”. My zatańczyliśmy Tarantellę i 
Belgijkę. W tańcu brało udział trzynastu uczestników z naszego ośrodka. 
Tańczyła też z nami pani Iwona. Występ nam się udał i nagrodzono nas 
brawami.  

Na zakończenie wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali medale. Potem 
był obiad  i słodki poczęstunek. Wróciliśmy do ośrodka bardzo zadowoleni.  

  
     Renata Orzechowska                          



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PRZEDSTAWIENIE TEATRU MALU  
 "W BACÓWCE"  

 

 



 
Dnia 04.11.2015 z wizytą do naszego ośrodka w Podkowie Leśnej przyjechał 
teatr „Malu” z Krakowa. Aktorzy wystawili sztukę „W Bacówce”. Opowiadli  
oni  w sposób bardzo humorystyczny o codziennym życiu górali. Razem z nami 
śpiewali góralskie piosenki a wybrani uczestnicy   z aktorami tańczyli . 
 To przedstawienie podobało mnie się najbardziej, ze wszystkich 
wystawianych w naszym ośrodku. Tego dnia było bardzo dużo śmiechu, tańca i 
zabawy. Aktorzy pozostawili po sobie dużo pozytywnej energii. 
                                                                       Artykuł pisała: Marta Górzyńska 
 
 
 

 
 
 



WIZYTA U SIÓSTR MISJONAREK 
 
 

 
 

 Dnia 5 listopada 2015 r. byliśmy na spotkaniu Sióstr Misjonarek 
Zgromadzenia  Najświętszej  Maryi   Panny  w Podkowie  Leśnej  na ulicy 
Modrzewiowej.  

 Siostra  opowiadała to swoim pobycie w Afryce.  Mówiła o tym jak 
pomagały  ludziom chorym  i głodnym. Szczególną uwagę poświęciły dzieciom, 
bo  one żyją w bardzo trudnych warunkach.  Oglądaliśmy  zdjęcia, które 
przedstawiały miejsca związane z ich pobytem na misjach.  Były to  zdjęcia 
tamtejszej ludności  oraz przedstawiały ich twórczość. artystyczną. Szczególnie 
podobały mnie się zdjęcia krajobrazów afrykańskich. Siostry miały w swojej 
kolekcji prace plastyczne i rzeźby mieszkańców tych ośrodków misyjnych.  
Potem  zaśpiewaliśmy  pieśń uwielbiania  Pana Boga. 

 Spotkanie zakończył  słodki poczęstunek, Wróciliśmy spacerem  bardzo 
zadowoleni z wizyty.  

Renata Orzechowska 



 
 
 

ZABAWA ANDRZEJKOWA 
 

 Dnia 25 listopada  (środa)  uczestnicy ŚDS  KSNAW w Podkowie  Leśnej  
brali udział  w zabawie  andrzejkowej.  Nasz  dom był przyozdobiony  różnymi  
dekoracjami  takimi jak: balony,  serpentyny.   Utwory muzyczne  w rytm 
których  tańczyliśmy,  przygotowała  pani  Iwona.  
  Wszyscy  bawiliśmy się  wesoło i wspólnie  tańczyliśmy.  Pani  Joasia 
przygotowała  wróżby  andrzejkowe: wróżenie  z butelki, lanie  wosku i 
odczytywanie  figur  woskowych  oraz wróżenie  ze szpilek . W trakcie zabawy 
był słodki poczęstunek. 
 Była to bardzo miła zabawa i wszystkim dopisywały humory. 
 

Renata Orzechowska 



 

 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

WIZYTA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
 

  Dnia 8 grudnia  były u nas  dzieci  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Grodzisku Mazowieckim z klasy IVc. Przybyli oni do nas ze swoim 
wychowawcą oraz rodzicami. 
  Razem  robiliśmy  choinki z papieru kolorowego. Jako wzorzec służyły 
nam stożki styropianowe do których szpilkami wpinaliśmy kolorowe paski 
papieru. Na koniec dekorowaliśmy gotowe choinki koralami, wstążeczkami a 
także brokatem. O godzinie 11:30 mieliśmy wspólne śniadanie a na deser ciasto. 
Potem były robione wspólne zdjęcia. Wizyta wniosła dużo radości a my 
obiecaliśmy, że w przyszłym roku zaprosimy dzieci ponownie 

                                                      Renata Orzechowska 



  
 
 
 

 

  



 
 

  
 

 



10- LECIE POWSTANIA ŚDS KSNAW 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 W dniu 17 grudnia 2015 roku obchodziliśmy 10–lecie naszego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej prowadzonego przez 
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.  
 Na początku była msza święta w parafii św. Krzysztofa odprawiona przez 
księdza biskupa Piotra Jareckiego w czasie której nasze koleżanki zajęły się jej 
oprawą. Czytanie mszalne przeczytała Marta Górzyńska, psalm zaśpiewała Ania 
Hajduk, a modlitwę wiernych przeczytała Aneta Jankowska. Potem wszyscy 
przeszliśmy  do Centrum Kultury w Podkowie Leśnej gdzie  pani kierownik 
Karola Gąsiorowska powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość m. in. 
księdza biskupa Jareckiego, księdza Stanisława Jurczuka dyrektora naszego 
stowarzyszenia oraz innych gości. Następnie moi koledzy i koleżanki  oraz 
pracownicy zaśpiewali na scenie kilka kolęd. Po ich występie odbył się koncert  
pana Marcina Stycznia, który zaśpiewał bardzo ładne piosenki o ciekawej treści. 
Później były oficjalne życzenia i prezenty kierowane na ręce naszej pani 
kierownik z  okazji jubileuszu 10-lecia ośrodka. Po tej części uroczystości 
wszyscy łamaliśmy się opłatkiem składając sobie przy tym świąteczno-
noworoczne życzenia. Na zakończenie był poczęstunek z typowymi wigilijnymi 
potrawami. 
 Uważam, że uroczystość była bardzo udana i wzruszająca. 

Iwona Wonsiewicz 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 Dnia 17 grudnia 2015 r. odbyła się uroczystość 10-lecia powstania 
naszego ośrodka ŚDS KSNAW w Podkowie Leśnej.  
 Na samym początku tej uroczystości odbyła się msza święta pod 
przewodnictwem  biskupa Jareckiego. Uczestniczył w niej także ksiądz dyrektor 
Stanisław Jurczuk oraz były nasz terapeuta Dariusz Drozdek, który w tym roku 
został diakonem a także zaproszeni goście. Nasze koleżanki zajęły się oprawą 
tej mszy. Potem wszyscy uczestnicy udali się  do Centrum Kultury. Uroczystość 
rozpoczęła pani Karola Gąsiorowska przywitaniem gości a także wspólne 
kolędowanie. Potem odbył się koncert   pana Marcina Stycznia który wszystkim 
się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami. Po koncercie było oficjalne 
składanie sobie życzeń a po nich dzielenie się opłatkiem i osobiste życzenia 
świąteczno - noworoczne. 
 Spotkanie to dostarczyło zarówno uczestnikom jak i ich rodzicom oraz 
zaproszonym gościom wielu niezapomnianych wzruszeń. 

Marta Górzyńska 
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 Dnia 19 grudnia pracownicy naszego ośrodka uczestniczyli w kiermaszu 
świątecznym zorganizowanym na ulicach miasta Milanówek. Można było na 
nim kupić wszystko co potrzebne jest na Święta Bożego Narodzenia np. 
prezenty ozdoby a także produkty spożywcze. Nasz ośrodek wystawił prace 
uczestników. Były to karty świąteczne stroiki, choinki z szyszek, dekoracje z 
gliny: mikołaje, aniołki. ŚDS w Podkowie Leśnej reprezentowała na kiermaszu 
pani Joanna i pan Tomasz. 

Anna Hajduk 
 

 
 

 


