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POLSKIE BETLEJEM 2017 
 
 Kolejny raz mogliśmy występować w przedstawieniu "Polskie Betlejem. 

Przesłanie Miłosierdzia. W tym roku mieliśmy wystąpienia - w Piastowie, w 

Pruszkowie oraz w Warszawie. Każde z wystąpień wszystkim oglądającym się 

bardzo podobało, dostawaliśmy głośne brawa oraz wiele miłych słów i 

gratulacji. W tym roku ze wszystkich wystąpień było jedno, bardzo wyjątkowe i 

ważne dla nas wszystkich. Miało miejsce 29 stycznia w Galerii Porczyńskich w 

Warszawie. Było ono tak ważne i wyjątkowe, dlatego iż spotkał nas zaszczyt 

wystąpienia przed Parą Prezydencką - Panem Prezydentem Andrzejem Dudą 

oraz Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą. Występ odbył się o godzinie 

punkt 19, przedstawienie zaczęło się zaraz po przybyciu Pary Prezydenckiej. 

Każdy z nas odegrał swoją rolę bardzo dobrze, byliśmy skupieni, słuchaliśmy 

wskazówek naszych opiekunów. Po zakończeniu przedstawienia Prezes 

Naszego Stowarzyszenia Ks. Stanisław Jurczuk przywitał i podziękował za 

przybycie Parze Prezydenckiej. Następnie przemawiała Pani Prezydentowa oraz 

Pan Prezydent, usłyszeliśmy wiele bardzo miłych słów oraz gratulacji. 

Dostaliśmy również piękny kosz biało - czerwonych róż. Po przemówieniu 

każdy z nas otrzymał osobiście gratulacje od Pary Prezydenckiej, a następnie 

mogliśmy uwiecznić to wydarzenie wspólnymi zdjęciami. Ten dzień był 

niesamowity, zapamiętamy go do końca życia. 

 

 

       Tomasz Kaliński 

         Piotr Czarnecki 

         Piotr Banasiewicz 

 
 
 
 
 



Media o nas: 
 
Niedziela, 29 stycznia 2017  

Para Prezydencka obejrzała spektakl "Polskie Betlejem. 
Przesłanie Miłosierdzia" 

Para Prezydencka na spektaklu „Polskie Betlejem. Przesłanie Miłosierdzia” (3 / 
27) 

Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą obejrzeli w 
niedzielę wieczorem przedstawienie "Polskie Betlejem. Przesłanie 
Miłosierdzia". Widowisko przygotowali artyści z Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 
  
Widowisko teatralno-muzyczne Para Prezydencka obejrzała w Galerii 
Porczyńskich - Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Artyści, w 
większości osoby z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawili w nim 
ponad 1000-letnie dzieje Polski. Parze Prezydenckiej towarzyszył minister 
Wojciech Kolarski. 
  
- Pan Jezus urodził się ponad dwa tysiące lat temu, ale dzisiaj pięknie państwo 
pokazaliście, że ponad połowa z tych dwóch tysięcy lat to jest także nasza 
historia jako kraju chrześcijańskiego - powiedział po zakończeniu 
przedstawienia Andrzej Duda, który podziękował twórcom przedstawienia za 
ich wysiłek. 
  
- To wielkie świadectwo wielkości Rzeczypospolitej, nie waham się tego 
powiedzieć, wielkości Rzeczypospolitej zbudowanej na fundamencie 
chrześcijaństwa, na Ewangelii, na dekalogu, którym wszystkim tym kolejnym 
pokoleniom przyświecał, i który tak bardzo często był naszą ostoją w 
najtrudniejszych momentach naszej historii - mówił prezydent. 
  
Dodał też, że przedstawienie "Polskie Betlejem", które od wielu lat gości w 
wielu miejscach Polski, jest formą terapii nie tylko dla artystów w nim 
występujących, ale również dla publiczności. - To taka terapia narodowa, 
pięknego pokazania tego, co ważne - zaznaczył prezydent. 
  
Artystom podziękowała również Agata Kornhauser-Duda. - To wyjątkowe 
wydarzenie, wyjątkowe pod wieloma względami (...). Występ ten można było 
nie tylko zobaczyć, ale także odczuć, a to jest najważniejsze, ponieważ na tym 
polega magia przedstawienia teatralnego. To prawda uczuć, to zaangażowanie 



wykonawców i ta szczególna więź, która dzięki temu nawiązuje się pomiędzy 
wykonawcami a publicznością - mówiła. 
  
Podkreśliła też, że Zespół Teatralny Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej to bardzo dobra i mądra 
inicjatywa. - Inicjatywa, która przypomina bardzo ważną prawdę, mianowicie, 
że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi i bardzo potrzebnymi członkami 
naszego społeczeństwa i naszej wspólnoty narodowej - powiedziała Agata 
Kornhauser-Duda. 
  
Po przemówieniach artyści stowarzyszenia oraz Para Prezydencka zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcia. 
  
Przedstawienie "Polskie Betlejem. Przesłanie Miłosierdzia", które przygotowało 
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 
opowiada o dziejach Rzeczypospolitej - od czasów Mieszka do czasów 
współczesnych.  
  
- To wielka panorama polskiej historii, którą nasi aktorzy grają z wielkim 
zaangażowaniem i wielką radością. To dla nich bardzo ważne, że mogą tworzyć 
coś wartościowego, odnosić sukces wśród ludzi zdrowych i wspólnie z nimi 
uczestniczyć w kulturze - powiedziała Izabela Kędzierska, która jest inicjatorką 
i reżyserką przedstawienia. Jak dodała, w przedstawieniu "Polskie Betlejem" gra 
ok. 60 aktorów, większość z nich - jak mówiła - to osoby z upośledzeniem 
umysłowym. 
  
W spektaklu pojawiają się ważne postaci polskiej historii i kultury, m.in. 
królowie Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, poeci 
Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, także Fryderyk Chopin, powstańcy 
warszawscy, żołnierze wyklęci i działacze Solidarności, którzy składają 
Chrystusowi dary, gdy ten jeszcze jest niemowlęciem. Całość przedstawienia 
spaja rozmowa św. Faustyny z Bogiem. Korowód barwnych postaci przeplatany 
jest kolędami i współczesnymi piosenkami; wielki aplauz wzbudził u 
publiczności odtańczony przez aktorów polonez. 
  
Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej jest ks. Stanisław Jurczuk, który zasiada w prezydenckiej 
Narodowej Radzie Rozwoju. Rada jest gremium konsultacyjno-doradczym przy 
prezydencie; ks. Jurczuk działa w sekcji Polityka społeczna i rodzina.  
  

Wraz z Prezydentem RP i jego Małżonką spektakl oglądała Joanna Grzybowska, 
dyrektor Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II oraz autor scenariusza ks. 



Krzysztof Stosur – aktor i proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego i Św. 
Faustyny. Obecne były rodziny osób niepełnosprawnych, pracownicy i 
współpracownicy stowarzyszenia, ich podopieczni oraz wolontariusze. 

  

Fragmenty spektaklu zostały przedstawione w filmie Agnieszki Gomułki 
"Pójdźmy wszyscy", którego skrócone wersje można było obejrzeć w Religia 
TV i TVP Kultura. Film jest dostępny na stronie ninateka.pl. Spektakl 
zaprezentowano na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Mediów "Człowiek w 
zagrożeniu" i na Międzynarodowym Biennale "IX Spotkania Teatralne Terapia i 
Teatr 2010". 

  
(PAP/inf. własna) 
 
 
Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,481,para-
prezydencka-na-spektaklu-polskie-betlejem-przeslanie-milosierdzia.html 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Prezydent na spektaklu „Polskie Betlejem”. „Pięknie to 
pokazaliście” 
 
 

 
Para prezydencka podziękowała aktorom (fot. PAP/Marcin Obara)  
 

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą 
Kornhauser-Dudą obejrzeli w niedzielę wieczorem 
przedstawienie „Polskie Betlejem. Przesłanie 
Miłosierdzia”. Widowisko przygotowali artyści z 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej. 

 

Widowisko teatralno-muzyczne para prezydencka obejrzała w Galerii Porczyńskich – 
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Artyści, w większości osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną, przedstawili w nim ponad 1000-letnie dzieje Polski.  
 
– Pan Jezus urodził się ponad dwa tysiące lat temu, ale dzisiaj pięknie państwo pokazaliście, 
że ponad połowa z tych dwóch tysięcy lat to jest także nasza historia jako kraju 
chrześcijańskiego – powiedział po zakończeniu przedstawienia Andrzej Duda, który 
podziękował twórcom przedstawienia za ich wysiłek.  
 
 
 



Wielkie świadectwo  
 
– To wielkie świadectwo wielkości Rzeczypospolitej, nie waham się tego powiedzieć, 
wielkości Rzeczypospolitej zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa, na Ewangelii, na 
Dekalogu, którym wszystkim tym kolejnym pokoleniom przyświecał i który tak bardzo często 
był naszą ostoją w najtrudniejszych momentach naszej historii – mówił prezydent.  
#wieszwiecej | Polub nas 
Dodał też, że przedstawienie „Polskie Betlejem”, które od wielu lat gości w wielu miejscach 
Polski, jest formą terapii nie tylko dla artystów w nim występujących, ale również dla 
publiczności. – To taka terapia narodowa, pięknego pokazania tego, co ważne – zaznaczył 
prezydent.  
 
Prawda uczuć  
 
Artystom podziękowała również Agata Kornhauser-Duda. – To wyjątkowe wydarzenie, 
wyjątkowe pod wieloma względami (...). Występ ten można było nie tylko zobaczyć, ale 
także odczuć, a to jest najważniejsze, ponieważ na tym polega magia przedstawienia 
teatralnego. To prawda uczuć, to zaangażowanie wykonawców i ta szczególna więź, która 
dzięki temu nawiązuje się pomiędzy wykonawcami a publicznością – mówiła małżonka 
prezydenta.  
 
Przedstawienie „Polskie Betlejem. Przesłanie Miłosierdzia”, które przygotowało Katolickie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, opowiada o dziejach 
Rzeczypospolitej od czasów Mieszka do czasów współczesnych.  
 
– To wielka panorama polskiej historii, którą nasi aktorzy grają z wielkim zaangażowaniem i 
wielką radością. To dla nich bardzo ważne, że mogą tworzyć coś wartościowego, odnosić 
sukces wśród ludzi zdrowych i wspólnie z nimi uczestniczyć w kulturze - powiedziała Izabela 
Kędzierska, która jest inicjatorką i reżyserką przedstawienia. Jak dodała, w przedstawieniu 
„Polskie Betlejem” gra ok. 60 aktorów, większość z nich - jak mówiła - to osoby z 
upośledzeniem umysłowym. 
 
Źródło: http://www.tvp.info/28845807/prezydent-na-spektaklu-polskie-
betlejem-pieknie-to-pokazaliscie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAL W DWORZE SARMATY W KOZERACH NOWYCH 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 Dnia 9 lutego pojechaliśmy na Bal Karnawałowy do Dworu Sarmaty. 

Oprócz nas byli tam też Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW z 

Milanówka oraz Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej KSN AW z Brwinowa i 

Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczego KSN AW z Milanówka. Na samym 

początku zostaliśmy przywitani przez Panią Kierownik ŚDS -  Karolę 

Gąsiorowską oraz Panią Kierownik WTZ - Marzenę Szymańską. Następnie 

odbyła się wspólna zabawa, bawiliśmy się przy naszej ulubionej muzyce. Tańce 

były przeplatane zabawami oraz konkursami. Każdy, kto miał ochotę na coś 

słodkiego mógł w każdej chwili podejść do stołu, na którym był przygotowany 

poczęstunek i skosztować ciast, pączków, cukierków itp. Pomimo chłodnej 

pogody, w Dworze Sarmaty panowała gorąca atmosfera. 

Bal był suuuuuuper ;) 

 

       Agnieszka Piskorek 

 

 

 

 



BAL WALENTYNKOWY 

 

 W Dzień Św. Walentego w Naszym Ośrodku odbył się Bal. Tańce zaczęły 

się z momentem przybycia pierwszych osób do Ośrodka. Każdy wyglądał 

bardzo ładnie i elegancko. Bawiliśmy się wspólnie przy fajnej muzyce, którą 

każdy z nas bardzo lubi. W połowie Balu rozdane zostały kartki walentynkowe 

od i do naszych sympatii, które wcześniej mogliśmy wykonać i wrzucić do 

przygotowanej na tę okazję Torby Walentynkowej. Były serca, kwiaty, piękne 

życzenia i wiersze. Jak zawsze był też słodki poczęstunek. Tańce były bardzo 

fajne. 

 

          Maja Kaflik 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIELGRZYMKA DO RZYMU 2017 
 

 
 
 W dniach od 27 lutego do 4 marca 2017 roku brałam udział w 

pielgrzymce do Rzymu. Zorganizowało ją nasze Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Byli na niej również moje 

koleżanki i koledzy z placówek prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie. 

Polecieliśmy tam w poniedziałek z warszawskiego lotniska im. Fryderyka 

Chopina, samolotem włoskich linii lotniczych.  We wtorek rano 

uczestniczyliśmy we mszy świętej w Bazylice Św. Piotra, przy grobie naszego 

Świętego Jana Pawła II, którą odprawił nasz ksiądz Stanisław Jurczuk, a potem 

zwiedzaliśmy  Bazylikę. Po południu zwiedzaliśmy Bazyliki Św. Jana na 

Lateranie i Św. Pawła. W środę przed południem braliśmy udział w Audiencji 

Generalnej z Ojcem Świętym Franciszkiem, a po obiedzie oglądaliśmy Ogrody i 

Muzea Watykańskie. W czwartek po śniadaniu zostaliśmy zaproszeni do 

Ambasady przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie. Przyjął nas Pan Ambasador 

Jan Kotański. Wręczyliśmy Panu Ambasadorowi dwie prace wykonane podczas 

zajęć w naszych ośrodkach, czekał tam na nas smaczny poczęstunek. Na 



zakończenie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie i otrzymaliśmy drobne pamiątki z 

Beatyfikacji Jana Pawła II. W czasie tego spotkania panowała bardzo miła 

atmosfera. Po wizycie poszliśmy do polskiego Kościoła Św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika na mszę świętą. Po posiłku udaliśmy się na dalsze zwiedzanie 

Rzymu, byliśmy w Panteonie, widzieliśmy też m.in. Fontannę di Trevi oraz Plac 

i Schody Hiszpańskie. W piątek rano zwiedzaliśmy Colosseum, a popołudniu 

jeszcze raz przyjechaliśmy w okolice Placu Św. Piotra i mieliśmy czas wolny. 

Wieczorem po mszy świętej i kolacji udaliśmy się do swoich pokoi na 

odpoczynek. W sobotę rano, po śniadaniu w hotelu i odprawie na włoskim 

lotnisku wsiedliśmy do samolotu, którym bezpiecznie wróciliśmy do Polski. 

Bardzo się cieszę, że mogłam być na pielgrzymce w Rzymie, była ona dla mnie 

czasem wielu wzruszających chwil. 

 

 Iwona Wonsiewicz 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
KIERMASZE ŚWIĄTECZNE 

 

 Jak co roku, tak i w tym nasze prace wystawiane były na Kiermaszach 

Świątecznych. Odbyły się one w dn. 31 marzec - Ministerstwo Rozwoju i 



Ministerstwo Energii w Warszawie, 3 marzec - Ministerstwo Finansów, 9 

marzec - Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku  

Mazowieckim, 12 marzec - Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim. 

Podczas Kiermaszów można było podziwiać oraz zakupić ozdoby, kartki oraz 

stroiki wielkanocne. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach byli 

zachwyceni naszymi pracami. Wiele osób zastanawiało się oraz nas pytało "Jak 

to jest zrobione???” Dumni odpowiadaliśmy i opisywaliśmy nasze prace. 

Słyszeliśmy bardzo dużo miłych słów, za co bardzo dziękujemy ;) 

 

 

Paulina Łukasik 

Tomasz Kaliński 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku  Mazowieckim,   

przy ul. Piaskowej 21 

 

 

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim 

 

 

 

 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 

 

 Dnia 11 kwietnia odbyło się w naszym Ośrodku Spotkanie Świąteczne. Po 

przybyciu wszyscy zasiedliśmy do pięknie przygotowanego stołu świątecznego. 

Na początku Nasza Pani Kierownik wszystkich przywitała oraz złożyła nam 

życzenia świąteczne, następnie podzieliliśmy się jajkiem i tradycyjnie chórem 



krzyknęliśmy "WESOŁEGO ALLELUJA!!!". Na stole znajdowały się 

przepyszne wielkanocne potrawy, które każdy z nas z chęcią próbował i się 

zajadał.  

 

 

Piotr Banasiewicz 

Edyta Wosińska 

 

 

 

 

IMIENINY KS. STANISŁAWA 

 

W poniedziałek - 8 maja delegacja z naszego Ośrodka pojechała do Milanówka 

z życzeniami do Ks. Stanisława, który w tym dniu obchodził imieniny. Po 

przyjeździe przywitaliśmy się z gośćmi oraz poszliśmy wszyscy złożyć życzenia 

oraz wręczyć kwiaty solenizantowi. Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni 

na słodki poczęstunek. Było bardzo miło i przyjemnie. Miałam okazję spotkać 



się ze swoimi znajomymi z innych placówek. Cieszę się, że mogłam być tam, w 

tym dniu.  

 

Marta Gruszczyńska 

 

 

 

 

 



 

 

  

WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW WTZ KSN AW  

W WILLI RADOGOSZCZ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

 

 Dnia 17 maja wybraliśmy się do Willi Radogoszcz w Grodzisku 

Mazowieckim, aby obejrzeć wystawę prac malarskich Uczestników z Warsztatu 

Terapii Zajęciowej KSN AW z Milanówka. Wystawa nosiła tytuł "Tak czuję, 

Tak tworzę". Prace były naprawdę bardzo piękne, w każdej można była ujrzeć 

coś wyjątkowego, charakterystycznego dla autora. Bardzo mi się ta wystawa 

podobała. Prócz wizyty w Willi Radogoszcz mieliśmy okazję podziwiać 

wystawę poświęconą życiu oraz osiągnięciom Leonida Teligi. Wystawa 

mieściła się na Deptaku w Grodzisku Mazowieckim. Dzień był bardzo udany ;) 

 

 

Paulina Łukasik 



 

 

 

"KU DOBRU" 

 

 Kolejny raz wzięliśmy udział w Imprezie Integracyjnej "Ku Dobru" w 

Piastowie. Była to już XIII edycja. Na scenie reprezentowały naszą placówkę 

Ania, Maja, Asia i Marta z repertuarem muzycznym - "Niezapomniane 

piosenki". Dziewczyny śpiewały świetnie. Dostały duże brawa i gratulacje. 

Bardzo fajnie się tam bawiliśmy, występy innych placówek były bardzo ładne. 

Na pamiątkę tych wydarzeń dostaliśmy dyplom oraz drobne upominki. 

 

Tomasz Kaliński 



 

 

 

 

WYJAZD DO PIZZERI "BIESIADOWO" 

 

 26 maja pojechaliśmy na pizzę do restauracji "Biesiadowo" w Grodzisku 

Mazowieckim. Było to w ramach nagrody za udział w Przeglądzie 

Artystycznym Osób Niepełnosprawnych "Ogrody Integracji". Zjedliśmy tam 



naprawdę pyszne pizze. Spróbowaliśmy aż pięć rodzajów. Smakowały 

wyśmienicie :) Mniammm..... 

 

Edyta Wosińska 

 

 

 

V PODKOWIAŃSKA DYCHA 

 

 28 maja odbyła się "V Podkowiańska Dycha". Już czwarty raz wzięliśmy 

w niej udział. Sześć osób z naszego Ośrodka pobiegło w "Biegu bez barier" na 

dystansie 3 km. Do biegu byliśmy dobrze przygotowani, każdy z nas go 

ukończył z bardzo dobrym wynikiem czasowym. Na mecie otrzymaliśmy 

medale oraz dużo oklasków i gratulacji. Bawiliśmy się świetnie. Dziękujemy 

Małgosi za cotygodniowe treningi.  

 

Piotr Jakubowski 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

"OTWARTE OGRODY" W NASZYM OŚRODKU 

 

 Trzeciego czerwca 2017r. Nasz Ośrodek wziął udział w Festiwalu 

"Otwarte Ogrody", które odbywają się co roku w Podkowie Leśnej. 

Zorganizowaliśmy warsztaty mydlarskie. Odwiedzający mieli okazję poznać 

sposób robienia mydła, a także samodzielnie je wykonać. Odwiedziło nas 

bardzo dużo osób. Każdy był ciekawy, jak powstaje mydło. Bardzo chętnie 

wszyscy próbowali je wykonać. Mydła były różnych kolorów, kształtów i 

zapachów. To była świetna zabawa zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To 

był bardzo sympatyczny dzień. 

 
        Joanna Stodolska 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

OLIMPIADA W JAKTOROWIE 

  

 W sobotę, 3 czerwca delegacja z naszej placówki pojechała na zawody 

sportowe do Jaktorowa. Na miejscu mieliśmy do pokonania kilka placówek w 

różnych konkurencjach m.in. rzut piłką do kosza, rzut woreczkiem do koła, 

slalom. Wszyscy osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. W nagrodę każdy z nas 

otrzymał medal oraz pluszową maskotkę.  W Jaktorowie, jak co roku bardzo 

dobrze się bawiliśmy. Miło było również spotkać dawno nie widzianych 

kolegów i koleżanki z innych placówek. Cieszę się, że mogłam tam być. 

 

Maja Kaflik 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 XIX ULICA INTEGRACYJNA 

 

 W dniu 10 czerwca 2017 roku odbyła się XIX Ulica Integracyjna, 

coroczna impreza organizowana przez nasze Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Honorowy patronat nad nią 

objęła Pani Rzecznik Praw Pacjenta. Impreza rozpoczęła się mszą świętą w 

kościele świętego Józefa, przy ulicy Deotymy w Warszawie, którą wspólnie z 

księdzem biskupem Piotrem Jareckim koncelebrował ksiądz infułat Jan 

Sikorski. Po mszy zostały wręczone Medale Integracji, później na terenie przy 

Zespole Szkół nr 32, przy ulicy Ożarowskiej odbył się festyn. Na scenie były 

różne występy np: występy wokalne koleżanek i kolegów z Warsztatu Terapii 

Zajęciowej, przy ul. Karolkowej w Warszawie, z Domu Pomocy Społecznej w 

Brwinowie oraz recital Kingi Kędzierskiej. Niedaleko sceny ustawione były 



stoiska z pracami wykonanymi przez uczestników zajęć we wszystkich 

placówkach naszego Stowarzyszenia i inne. W tym roku w trakcie Ulicy odbyła 

się też I Letnia Spartakiada Integracyjna, a wzięły w niej udział drużyny 

składające się z uczestników zajęć w ośrodkach prowadzonych przez nasze 

Stowarzyszenie. Cała impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Cieszę 

się, że mogłam wziąć w niej udział. 

 

Iwona Wonsiewicz  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

DĘBOWY LIŚĆ 

 

 Dnia 14 czerwca pojechałyśmy na XV Przegląd Twórczości Artystycznej 

"Dębowy Liść" do Brwinowa. Impreza odbywała się w pięknym dworku. Było 

tam bardzo nastrojowo. Na scenie można było zobaczyć oraz usłyszeć występy 

naszych kolegów oraz koleżanek z różnych placówek, m. in. z Milanówka, 

Brwinowa, Pruszkowa, Czubina. Nas reprezentowały dziewczyny z występem 

muzycznym "Niezapomniane Piosenki" z repertuaru Czerwonych Gitar oraz 

Krzysztofa Krawczyka. Wypadły super, otrzymały dużo braw oraz gratulacji.  

Ten dzień był super, fajnie było tam być.  

 

        Maciek Żukowski 



 

 

 

 

MARSZ "RÓŻNI A RÓWNI" 

 

 W  dniu 17 czerwca w Grodzisku Mazowieckim odbył się Marsz "Różni a 

Równi". Wszyscy zebrani spotkali się przy pomniku Józefa Chełmońskiego, aby 

następnie przejść ulicami do Parku Skarbków. Na początku zostaliśmy 

przywitani przez pana Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, pana Starostę 

Marka Wieżbickiego, a także pana Pawła Dłużewskiego – artystę kabaretowego. 

Po dotarciu do Parku Skarbków nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na plakat 

pod hasłem "Różni a Równi". Dwie osoby z naszego Ośrodka - Asia Stodolska 

oraz Maciek Żukowski otrzymali za swoje prace wyróżnienia. Podczas tej 

imprezy odbyły się również występy artystyczne. Nas reprezentowały Ania, 

Maja, Asia oraz Marta, które zaśpiewały piosenki z repertuaru Czerwonych 



Gitar oraz Krzysztofa Krawczyka. Można również było obejrzeć oraz zakupić 

wykonane przez nas prace. Cieszę się, że mogłam kolejny raz uczestniczyć w 

tym wyjątkowym wydarzeniu. 

 

Marta Gruszczyńska 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZDRÓWKO 

 

 26 czerwca odwiedzili nas aktorzy z Krakowa, którzy zaprezentowali nam 

przedstawienie pt. "Zdrówko". Wszyscy oglądaliśmy z ogromnym 

zaciekawieniem. Występujący w sposób komediowy przedstawili nam, jak 

ważne dla naszego życia jest odpowiednie dbanie o zdrowie - prawidłowe 

żywienie się, ruch, ilość spożywania wody oraz posiłków. Wykorzystane zostały 

utwory m.in. Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Aleksandra Fredry. 

Przedstawienie wszystkim się bardzo podobało i zachęciło do refleksji. 

 

Renata Orzechowska 

 

 

 

 



NA ZDROWIE 

 

Ślachetne zdrowie,  

Nikt się nie dowie,  

Jako smakujesz,  

Aż się zepsujesz.  

Tam człowiek prawie  

Widzi na jawie  

I sam to powie,  

Że nic nad zdrowie  

Ani lepszego,  

Ani droższego; 

Bo dobre mienie,  

Perły, kamienie,  

Także wiek młody  

I dar urody,  

Mieśca wysokie,  

Władze szerokie  

Dobre są, ale -  

Gdy zdrowie w cale.  

Gdzie nie masz siły,  

I świat niemiły.  

Klinocie drogi,  

Mój dom ubogi  

Oddany tobie  

Ulubuj sobie! 

 

Jan Kochanowski 

 



Nasi Kochani Czytelnicy! 

 

 Kolejne pół roku za nami. Obfitowało ono w wiele ważnych wydarzeń dla 

nas, co mogliście zobaczyć na zdjęciach oraz przeczytać w naszych artykułach. 

Ale nadeszło w końcu upragnione lato i czas odpoczynku, więc jak co roku 

uciekamy na krótki urlopik, aby powrócić wypoczętymi, pełnymi super 

pomysłów i gotowymi do kolejnych wyzwań ;)  

 Wy również, Kochani odpoczywajcie i wyczekujcie kolejnego wydania 

"Środowiskowych Wiadomości" ;) 

 

 

   Pozdrawiamy! 

   Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy KSN AW 

   w Podkowie Leśnej 

 

 

 

 

 


