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Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych Wiadomości. 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. Życzymy miłej 
lektury  



SPOTKANIE Z SIOSTRAMI MISJONARKAMI 

 

 W dniu 21 lipca 2016 roku były u nas z wizytą Siostry ze 

Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panna Niepokalanej. 

Jedna sióstr opowiedziała nam o swojej pracy na misjach w Rwandzie. 

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o życiu ludzi w tym 

afrykańskim państwie. 

 Mogliśmy również obejrzeć zdjęcia zrobione na misjach. 

Zaśpiewaliśmy też wspólnie piosenkę w języku afrykańskim i zjedliśmy 

smaczny, słodki poczęstunek. Bardzo się cieszę, że siostry nas odwiedziły. 

         Iwona Wonsiewicz 

 

 



ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE 

 

  W dniach 29 - 31.07.2016 roku uczestniczyłam w Światowych 

Dniach Młodzieży w Krakowie. Pojechałam tam wspólnie z mieszkańcami 

domów w Milanówku i Brwinowie, oraz z osobami niepełnosprawnymi z 

obu naszych diecezji. Wyjazd był zorganizowany przez nasze Katolickie 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych  Archidiecezji Warszawskiej, a 

pojechało z nami dwóch księży, prezes naszego Stowarzyszenia, ksiądz 

Stanisław Jurczuk i ksiądz Dariusz Drozdek. W piątek byliśmy na Drodze 

Krzyżowej, pod przewodnictwem Papieża Franciszka na Krakowskich 

Błoniach. W sobotę rano byliśmy na mszy świętej odprawionej przez 

naszych księży w parafii o. franciszkanów, pw. Stygmatów Świętego 

Franciszka w Asyżu w Krakowie. Po południu udaliśmy się do 

podkrakowskich Brzegów, na Campus Misericordiae, by wziąć udział w 

nocnym czuwaniu, a w niedziele we mszy świętej Posłania z Papieżem 

Franciszkiem na zakończenie ŚDM. Wszystkie te uroczystości zrobiły na 

mnie ogromne wrażenie i pozostaną na długo w mojej pamięci. 

Bardzo się cieszę, że mogłam być na Światowych Dniach Młodzieży w 

Krakowie. 

 

Iwona Wonsiewicz 



 

 

 

 

 

 



XXV  PIESZA PIELGRZYMKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

NA JASNĄ GÓRĘ 

 

 W dniach 5 - 15 sierpnia 2016 roku uczestniczyłam po raz 6 w XXV 

Pieszej Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych na Jasną Górę. Poznałam 

dwie nowe pieśni "Panie ogień pal", "Nowe Jeruzalem". Bardzo mi się 

podobały tematy konferencji przygotowane przez księdza Jacka 

Wilińskiego. Poznałam nowe osoby, pięciu chłopaków z Chojnic: 

Mateusza, Damiana, Krystiana, Tomka, Marcina oraz dwie nowe 

dziewczyny Roksanę, Martynę. Bardzo się cieszę, że w pielgrzymce po raz 

pierwszy uczestniczył Roman Penda. Bardzo lubię klimat tej pielgrzymki, 

śpiewać pieśni pielgrzymkowe. Poznałam brata Daniela, który bardzo 

zapragnął pójść na pielgrzymkę do tronu Pani Jasnogórskiej. Poznałam 

dziewczynę o imieniu Paulina, która uczestniczyła w pracach zespołu 

organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

 

Marta Gruszczyńska 



 

 

 

OGRODY INTEGRACJI 

 



 Dnia 23 września w Grodzisku Mazowieckim odbył się XII 

Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 

"Ogrody Integracji". Podczas imprezy swoje występy prezentowały różne 

placówki m.in. z Milanówka, Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego, 

Czubina. Pod okiem Pani Heleny, ja wraz z moimi kolegami i koleżankami 

z ŚDS przygotowaliśmy przedstawienie pt. "Przekorny Los". Nasz występ 

bardzo podobał się publiczności, dostaliśmy duże brawa oraz wiele miłych 

słów. Po występie każdy został zaproszony na poczęstunek. Po wszystkich 

prezentacjach wręczono nagrody oraz puchary. Bardzo się cieszę, że 

mogłem wziąć udział w tym Przeglądzie.  

Piotr Jakubowski  

 

 

 



III MILANOWSKA OLIMPIADA UŚMIECHU 

 

 Dnia 27 września w Milanówku byliśmy na III Olimpiadzie 

Uśmiechu. Braliśmy udział w różnych konkurencjach sportowych m. in. 

bieg z piłką przy użyciu kija do hokej, kręgle, rzut do kosza, rzut 

woreczkami do celu, trójskok w dal. Było wielu zawodników z różnych 

placówek. W konkurencjach braliśmy dochodząc po kolei do każdego 

stanowiska całą grupą. Kiedy wszyscy ukończyli konkurencje zostały 

zliczone punkty i ogłoszeni zwycięzcy. Jednym ze zwycięzców został nasz 

kolega Piotrek, który zdobył puchar. Potem każdy z nas otrzymał medal i 

upominek. Cieszę się, że mogłem brać udział w tej Olimpiadzie. 

 

         Grzegorz Młoźniak 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Z UDZIAŁEM SIOSTRY JANINY  

Z UCZENNICAMI Z LICEUM Z KOMOROWA 

 

 Dnia 03.10.2017 r. w naszym Ośrodku gościliśmy siostrę Janinę 

wraz z uczennicami z liceum z Komorowa. Spotkanie było bardzo 

sympatyczne. Graliśmy w gry oraz śpiewaliśmy wspólnie piosenki przy 

akompaniamencie gitary, na której grała siostra Janina. Wspólnie 

zatańczyliśmy taniec integracyjny zwany Belgijką. Był również słodki 

poczęstunek ;) Fajnie było gościć siostrę Janinę i jej uczennice. ;) 

 

        Renata Orzechowska 

 



DZIEŃ SPORTOWCA W MILANÓWKU 

 

 Dnia 13 października wraz z moimi koleżankami i kolegami z 

Ośrodka wybraliśmy się do Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczego KSN 

AW w Milanówku na Dzień Sportowca, który zorganizowany został przez 

Warsztat Terapii Zajęciowej KSN AW. Na szczęście pogoda w tym dniu 

dopisała, więc impreza odbywała się na powietrzu. Braliśmy udział w 

różnych konkurencjach np. odbijanie piłeczką pingpongową na czas, rzut 

do kosza. Zabawa była bardzo fajna, każdy z nas zdobył medal. Zostaliśmy 

również zaproszeni na poczęstunek. Po powrocie do Ośrodka opowiadań 

nie było końca. 

 

Łukasz Wojda 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



"DAJEMY RADOŚĆ" W BŁONIU 

 

 W dniu 20 października 2016 roku w Centrum Kultury w Błoniu, 

odbył się VII Festiwal Teatralno - Muzyczny "Dajemy Radość", którego 

Organizatorem było Stowarzyszenie Dobra Wola Błonie. Na początku 

powitano wszystkich przybyłych gości, m.in. Pana Burmistrza Miasta i 

innych. Następnie rozpoczęły prezentacje teatralno - muzyczne. Wystąpiły 

grupy ze Szkół, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych 

Domów Samopomocy. My pokazaliśmy przedstawienie pt. "Przekorny 

los". Nasz występ podobał się publiczności, dostaliśmy duże brawa. Inne 

występy również były bardzo ciekawe. W przerwie festiwalu był smaczny 

poczęstunek. 

 Na zakończenie placówki biorące udział w imprezie otrzymały 

statuetki, a wszystkie osoby, które pokazały swoje umiejętności teatralno - 

muzyczne dostały pamiątkowe medale i drobne upominki. Bardzo mi się 

podobało na tym festiwalu i cieszę się, że mogłam wziąć w nim udział 

wspólnie z moimi koleżankami i kolegami. 

Marta Górzyńska 



PARADA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KOMOROWIE 

 

 To nasza nowa, polska tradycja, zagraliśmy na nosie 

amerykańskiemu świętu "Halloween". 

Z hasłem HOLY WIN! z pieśnią na ustach dumnie wyszliśmy na ulice 

miasta przebrani za naszych największych Idoli. 

Braliśmy u dział w konkursie na najbardziej pomysłowy kostium, 

wygraliśmy wiele wspaniałych nagród. 

 

 

 

 28 października 2016 wzięliśmy udział w Paradzie Wszystkich 

Świętych, która miała miejsce w Komorowie. Przebrani za naszych 

ulubionych Świętych maszerowaliśmy ulicami Komorowa, aby 

mieszkańcy mogli zobaczyć, że Wszystkich Świętych to jest piękne 

święto, a nie tam jakieś Halloween ;) świetnie się bawiłam, pogoda 

dopisała. Wszyscy wróciliśmy z nagrodami. 

 

Anna Hajduk 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



WIZYTA GOŚCI Z GRUZJI 

 

 Dziś - 08.11.2016 odwiedzili na goście z Gruzji. Na co dzień Ci 

państwo pracują w takich Ośrodkach,  jak nasz. Nasi goście zwiedzali 

naszą placówkę, przyglądali się naszym zajęciom oraz podziwiali prace, 

które wykonaliśmy. Świetnie było gościć osoby z zagranicy. 

 

 

         Renata Orzechowska 

 

 

 

 



ANDRZEJKI W ŚDS 

 

 Dzisiaj, 23.11.2016r. w naszym Ośrodku odbyły się Andrzejki. Z tej 

okazji zaprosiliśmy do wspólnej zabawy naszych kolegów i koleżanki z 

Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie. Zabawa była super, każdy miał 

dobry humor i nastrój. Tańczyliśmy przy świetnej muzyce, przygotowane 

zostały konkursy, np. taniec na gazecie, obranie jabłka oraz zjedzenie go 

na czas. W miedzy czasie był też słodki poczęstunek. Mam nadzieje, że 

będzie okazja to powtórzyć. 

 

         Tomasz Kaliński 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W MINISTERSTWIE ENERGII I 

ROZWOJU W WARSZAWIE 

 

 Już kolejny raz zostaliśmy zaproszeni do Ministerstwa Energii i 

Rozwoju w Warszawie, aby zaprezentować nasze prace - tym razem z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia. Kiermasz odbył się 02.12.2016r. więc 



spakowaliśmy nasze prace i pojechaliśmy. Na miejscu wszystko ładnie 

rozłożyliśmy na przygotowanych przez organizatorów stołach, każdy mógł 

podejść, obejrzeć oraz zakupić świąteczne dekoracje - stroiki, bombki, 

zawieszki na choinkę, kartki świąteczne. Było wiele zainteresowanych 

osób, które wyrażały zachwyt oraz podziw dla naszej pracy. 

 

        Paulina Łukasik 

        Tomasz Kaliński 

 

 
 

 
 
 



 

 

"CYPR - WSTRZĄŚNIĘTY, NIEZMIESZANY 

 

 Już po raz kolejny odwiedził nas pan Andrzej Pasławski - podróżnik. 

Tym razem opowiadał nam o swojej wyprawie na Cypr. Pokazywał różne 

zdjęcia przedstawiające krajobraz oraz życie ludzi na Cyprze. Opowiadał 

historie związane z tym miejscem. Bardzo fajne jest to miejsce i z wielkim 

zaciekawieniem każdy z nas słuchał podróżnika. 

         Arkadiusz Tyszka 

 

 



WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Z UDZIAŁEM UCZNIÓW  

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GRODZISKU 

MAZOWIECKIM 

 

 Przed każdymi świętami odwiedzają nas dzieciaki ze szkoły, aby 

wspólnie wykonywać ozdoby świąteczne. Tym razem robiliśmy wiszące 

sowy na choinkę z tektury falistej. Najpierw wycinaliśmy paski i 

zwijaliśmy w kółka, oczy i tułów, a następnie wycinaliśmy skrzydełka. 

Gdy wszystkie części zostały ze sobą połączone przy pomocy brokatu i 

koralików ozdabialiśmy nasz sowy. Bardzo miło spędziliśmy czas na 

wspólnych zajęciach. Mam nadzieję, że przed kolejnymi świętami nasi 

goście ponownie nas odwiedzą. 

 

         Marta Gruszczyńska 

 

 

 

 

 



SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W NASZYM OŚRODKU 

 

Dnia 14 grudnia w Naszym Ośrodku odbyło się Spotkanie Świąteczne. 

Przybyło wielu zaproszonych gości. Na początku Pani Kierownik 

wszystkich przywitała, a następnie zaprosiła do obejrzenia 

przygotowanego przez nas przedstawienia świątecznego. Wszyscy 

występujący bardzo dobrze odegrali swoje role oraz zaśpiewali kolędy. 

Każda z przybyłych z osób była pod wrażeniem występów. Po 

przedstawieniu były przemówienia gości. Następnie wspólnie dzieliliśmy 

się opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczne. Po opłatku był 

poczęstunek, potrawy były przepyszne - pierogi, barszcz czerwony, 

słodkości. W tym Dniu nie zapomniał o nas również Św. Mikołaj, 

przyniósł nam prezenty. 

 Piotr Jakubowski 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

        

 



KIERMASZE ŚWIĄTECZNE 

Przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się dwa Kiermasze świąteczne. 

Pierwszy w niedziele 18 grudnia w parafii Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Grodzisku Mazowiecki, a drugi 20 grudnia w Szpitalu 

Zachodnim, również w Grodzisku Mazowieckim. Na kiermaszach można 

było zakupić świąteczne dekoracje, stroiki na stół, ozdoby na choinkę oraz 

kartki świąteczne. Nasze prace budziły duże zainteresowanie. Było wielu 

kupujących, wiele osób także chwaliło nasz prace oraz nas za niesamowite 

umiejętności. Zostały sprzedane prawie wszystkie prace. Cieszę się, że 

wykonane ozdoby się podobały i wszyscy chętnie je kupowali. 

 

       Piotr Banasiewicz 

 

 

 

 


