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Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych Wiadomości. 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. 
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Polskie Betlejem 2014 

 

W dniu 12 stycznia 2014 roku w 

Kościele Św. Floriana w Brwinowie po 

mszy św. wieczornej odbyło się 

przedstawienie bożonarodzeniowe pt. 

„Polskie Betlejem 2014”. W 

przedstawieniu wzięli udział 

podopieczni ze wszystkich placówek 

naszego Stowarzyszenia. Od nas ze Środowiskowego Domu Samopomocy było 

5 osób (Piotr, Michał, Tomek, Piotr, Ania). Spektakl przedstawia Świętą 

Rodzinę, do której z darami przybywają osoby, które odegrały ważną rolę w 

historii Polski, m.in. król Władysław Jagiełło, Adam Mickiewicz, Generałowie: 

Dąbrowski oraz Anders, ks. Popiełuszko, Kardynał Wyszyński, Papież Jan 

Paweł II, żołnierze Szarych Szeregów, a także polska rodzina oraz 

niepełnosprawni. Głosu Panu Bogu udziela ks. Stanisław Jurczuk, natomiast 

scenariusz został napisany przez ks. Krzysztofa Stosura. Występy aktorów 

zostały nagrodzone oklaskami na stojąco, a w oczach wielu oglądających 

pojawiły się łzy wzruszenia. 

 

Iwona Wonsiewicz 

 

W dniu 12 stycznia 2014 r. w kościele św. 

Krzysztofa w Podkowie Leśnej odbyło się 

Bożonarodzeniowe Przedstawienie pt. 

Polskie Betlejem, w którym wraz z 

kolegami i koleżankami naszego Ośrodka 

wzięliśmy udział. Ja zagrałem rolę Generała 

Dąbrowskiego. Bardzo ta rola mi się podobała. Byłem ubrany w prawdziwy 



żołnierski mundur. Nasz występ oglądało bardzo dużo ludzi, od których na 

koniec dostaliśmy ogromne brawa. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze 

wystąpić w takim przedstawieniu.  

 

           Piotr  Jakubowski 

 

Walentynki w Żyrardowie i w Podkowie Leśnej 

 

W czwartek 13 lutego pojechaliśmy do 

Żyrardowa na Bal Walentynkowy 

zorganizowany przez tamtejszy 

Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Impreza miała miejsce w 

Żyrardowskim Centrum Kultury. Po 

dotarciu na miejsce zostaliśmy 

przywitani przez Panią Kierownik ŚDS, także przez władze Centrum Kultury, 

następnie wszyscy zostaliśmy zaproszeni do wspólnej zabawy. Prócz naszego 

Ośrodka na balu gościli mieszkańcy Domu 

Pomocy Społecznej w Żyrardowie oraz chłopcy 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Studzieńcu. Bawiliśmy się 

wszyscy przy muzyce granej na żywo. Tańce 

były przeplatane zabawami, m.in. z kolorową 

chustą. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na 

obiad. Impreza w Żyrardowie była bardzo fajna.  

Dzień później, 14 lutego, w Dniu św. Walentego w naszym Ośrodku odbyła się 

impreza taneczna. Gdy wszyscy uczestnicy już się pojawili, to nastąpiło 

oficjalne otwarcie i zaproszenie do wspólnej zabawy. Tańce były przeplatane 

konkursami, a dwie z naszych koleżanek, Beatka i Maja przygotowały dla nas 



występ wokalny. Nie zapomniano także o słodkim poczęstunku, podczas 

którego wręczone zostały kartki i upominki walentynkowe. Bawiliśmy się 

świetnie! 

 

Michał Jachimski 

 

Bal Karnawałowy 

 

Dnia 26 lutego w naszym Domu 

odbył się bal karnawałowy, na 

który zostali zaproszone ośrodki 

z  Milanówka i Żyrardowa. 

Zabawa rozpoczęła się o godz. 

10:00, tuż po przybyciu gości. 

Na balu leciała nasza ulubiona 

muzyka. Tańce były przeplatane 

konkursami. Na tę okazję został 

przygotowany poczęstunek – słodkości oraz napoje zimne i ciepłe. Bardzo fajnie 

się bawiłam oraz poznałam wiele sympatycznych osób. 

Magdalena Paczesna 

Kiermasz w Galerii Podkowiańskiej 

 

12 kwietnia w Galerii Podkowa 

odbył się kiermasz świąteczny. 

Odwiedzający Galerię mogli 

podziwiać i zakupić m.in. 

świąteczne stroiki, jajka 

ozdobione metodą serwetkową, 



koszyki, palemki, kurki i zajączki, ręcznie wykonane ikony oraz świetne 

naczynia ceramiczne. Odwiedziło nasze stoisko dużo osób i każdy mógł tam 

znaleźć coś dla siebie.  

Michał Jachimski 

  

W dniu 12 kwietnia w 

Podkowiańskiej Galerii odbył się 

kiermasz wielkanocny, podczas 

którego można było zakupić różne 

ozdoby świąteczne. Nasze stoisko 

odwiedziłam wspólnie z rodzicami. 

Zakupiłam palemkę do poświęcenia w Niedzielę Palmową oraz do dekoracji 

jajko owinięte sznurkiem i ręcznie szytego kogucika. Było tam wiele innych 

ciekawych rzeczy – zegary ceramiczne, stroiki, jajka filcowe oraz serwetkowe, 

które wykonaliśmy podczas zajęć terapeutycznych.  

 

Marta Gruszczyńska 

 

Kiermasz wielkanocny przy kościele w Podkowie Leśnej 

 

Dnia 13.04.2014 r. odbył się 

kiermasz świąteczno-wielkanocny 

przy kościele pod wezwaniem św. 

Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Na 

tym kiermaszu można był kupić 

palemki, jajka ozdobione w różny 

sposób, stroiki, koszyki 

wielkanocne zdobione metodą 

serwetkową, zające zrobione ze styropianu i zające materiałowe oraz kartki 



wielkanocne. Dużo osób oglądało nasze prace, które wykonaliśmy 

własnoręcznie pod okiem naszych pań terapeutek. Jesteśmy bardzo zadowoleni 

z tego, że nasze prace cieszą się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem 

wśród ludzi. Było nam bardzo miło, że ludzie kupowali nasze prace. 

                                                               Joanna Stodolska 

 

Śniadanie Wielkanocne 

 

Dnia 16.04.2014r. w naszym Ośrodku 

odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Na 

śniadaniu zaszczycił nas swoją 

obecnością ks. Stanisław Jurczuk. Na 

początku zostały poświęcone pokarmy 

oraz podzieliliśmy się jajeczkiem, a 

następnie ks. Stanisław złożył nam 

świąteczne życzenia. Potem wszyscy 

zasiedliśmy do stołu z przygotowanymi przez nas potrawami, był m.in. żurek i 

mazurek wielkanocny, różnego rodzaju sałatki i ciasta. Atmosfera była bardzo 

rodzinna i ciepła. 

                                               

Marta Górzyńska  

Imieniny ks. Stanisława 

 

Dnia 8 maja 2014r. delegacja                  

z naszego Ośrodka pojechała               

z życzeniami imieninowymi do 

naszego księdza Stanisława, do 

Milanówka. Po przyjeździe 



udaliśmy się do ogrodu, gdzie byli już goście, którzy przybyli wcześniej. Tam 

złożyliśmy życzenia ks. Stanisławowi oraz wręczyliśmy prezenty. Następnie 

zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek. Na tej uroczystości zabrali się 

goście ze wszystkich naszych placówek, wspólnie zaśpiewaliśmy księdzu „Sto 

lat…!”. Impreza imieninowa odbywała się w bardzo sympatycznej i rodzinnej 

atmosferze. Miałam okazje porozmawiać ze znajomymi, z którymi się dawno 

nie widziałam, jestem zadowolona, że mogłam tam być. 

Marta Gruszczyńska 

 

Jak, co roku, 8 maja pojechaliśmy delegacją na imieniny do naszego księdza 

Stanisława, do Milanówka. Z tej okazji solenizanta odwiedziło dużo osób – 

delegacje ze wszystkich ośrodków naszego Stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnieni 

goście. Po przybyciu złożyliśmy solenizantowi życzenia oraz podarowaliśmy 

prezent. Następnie zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek. Wszyscy 

goście odśpiewali wspólnie „Sto lat…”, co brzmiało super. Cieszę się, że 

mogłem uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. 

 

Michał Jachimski 

Warsztaty 

 

W dniach 23 maja - 1 czerwca brałam udział w warsztatach wyjazdowych pod 

Otwockiem, zorganizowanych przez PCPR w Grodzisku Mazowieckim. Były to 

warsztaty z savoir- vivru, prowadzone przez psycholog, panią Paulę i warsztaty 

szycia patchworków, które prowadziła  instruktorka Ania.  Podczas tych zajęć 

powstały takie prace jak: poduszka w kształcie serca, podkładka pod kubek, 

obrazek w ramce, broszka na filcu, ozdobiona cekinami i  koralikami. Warto 

uczestniczyć w takim szkoleniu i obejrzeć prace mojego koleżeństwa. 

Dodatkową atrakcją był występ artystyczny pani Danuty, która śpiewała różne 

piosenki. Była piękna pogoda, wokoło dużo drzew. Warto zajrzeć na stronę 



PCPR, gdzie są umieszczone zdjęcia  moich prac, wykonanych  podczas 

szkolenia. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tych warsztatach. 

Poznałam wiele wspaniałych osób. Dziękuję organizatorom za wspaniały 

wyjazd, również całej obsłudze ośrodka, za dobre warunki  mieszkaniowe i 

super smaczne jedzenie. 

 

Marta Gruszczyńska 

 

 

Ulica Integracyjna 

 

W dniu 24 maja 2014 roku, po raz 

kolejny odbyła się w Warszawie 

doroczna impreza naszego 

Stowarzyszenia -Ulica Integracyjna.  

Festyn rozpoczął się o godzinie 9 mszą 

świętą, odprawioną przez naszego 

księdza Stanisława Jurczuka i księdza 

infułata Jana Sikorskiego, w kościele św. Józefa na Kole. Następnie przeszliśmy 

na teren pobliskiej szkoły integracyjnej gdzie znajdowały się stoiska z pracami 

uczestników z placówek naszego Stowarzyszenia oraz scena, na której 

odbywały się różne ciekawe występy np. Kingi Kędzierskiej, zespołu Destygnat 

i wiele innych. Zarówno stoiska, jak i występy cieszyły się sporym 

zainteresowaniem zwiedzających imprezę. Mnie się na niej bardzo podobało. 

 

Iwona Wonsiewicz 

 



W sobotę 24 maja wziąłem 

udział w Ulicy Integracyjnej, 

która odbyła się w Warszawie, 

przy ulicy Deotymy. Podczas 

tego wydarzenia wszystkie 

nasze ośrodki prezentują na 

stoiskach prace wykonane 

przez swoich uczestników. Na 

początku odbyła się Masza 

Święta, którą poprowadzili nasz ks. Stanisław oraz ks. Jan Sikorski. Później na 

boisku szkoły integracyjnej można było podziwiać stoiska, a także oglądać 

występy, które prezentowane były specjalnie na tę okazję. Impreza była bardzo 

fajna i cieszę się, że mogłem w niej uczestniczyć. 

 

Tomasz Kaliński 

 

 

II Podkowiańska Dycha 

 

W sobotę 24 maja w Podkowie Leśnej 

odbyła się II Podkowiańska Dycha,        

w której ja i 5 osób z naszego ośrodka 

wzięło udział, biegliśmy na odcinku 

2,5 kilometra. Pomimo upału każdy     

z nas dobiegł do mety. W nagrodę 

otrzymaliśmy pamiątkowe medale.  

 

Piotr Banasiewicz 

 



KU DOBRU 

Jak co roku w Piastowie 

organizowany jest piknik 

integracyjny, w którym wzięliśmy 

udział. Dnia 29 maja, trzy 

reprezentantki naszego ośrodka: 

Beatka, Maja i Ja pojechały na 

występy. Na początku było 

przywitanie zaproszonych placówek. Później krótka modlitwa. Potem zaczęły 

się występy artystyczne. Nasza grupa przygotowała trzy piosenki zespołu Varius 

Manx, Piersi i Kobranocki. Zabawa była bardzo udana. Otrzymaliśmy dyplom 

oraz instrumenty muzyczne. Później wszyscy udaliśmy się na obiad, a po 

obiedzie zostały puszczone, wysoko do nieba balony. 

 

Marta Górzyńska 

 

II Brwinowska SpecOlimpiada 

 

W piątek, 6 czerwca 2014 roku 

pojechaliśmy do Żółwina, aby wziąć 

udział w zawodach sportowych. Na 

początku zostaliśmy przywitani przez 

organizatorów imprezy, a następnie 

podzielono nas na grupy. Każda grupa 

wzięła udział w każdej konkurencji, m.in. w skoku w dal, koszykówce, rzucie 

piłką lekarską. Każdy z uczestników bardzo poważnie podszedł do zawodów              

i dał z siebie wszystko, aby wypaść jak najlepiej. Po zakończeniu konkurencji 

zostaliśmy zaproszeni na gorący posiłek. Kolejnym punktem SpecOlimpiady 



było ogłoszenie wyników oraz wręczenie pamiątkowych proporczyków. 

Atmosfera podczas zawodów była bardzo miła i cieszymy się, że mogliśmy 

wziąć w niej udział i sprawdzić swoje umiejętności sportowe. 

 

Piotr Banasiewicz i Joanna Stodolska  

 

Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej 

 

Dnia 8 czerwca w moim ogrodzie 

odbył się coroczny Festiwal 

„Otwarte Ogrody”. Podczas 

imprezy można było usłyszeć graną 

na fortepianie muzykę Fryderyka 

Chopina oraz Paderewskiego, 

obejrzeć wystawę obrazów podkowiańskich artystów, a także wystawę naszych 

prac. Nasi goście zostali również zaproszeni do degustacji swojskiego wina, jak 

również poczęstować się mogli słodkościami, które na tę okazję 

przygotowaliśmy. Festiwal przebiegł w bardzo miłej atmosferze. 

 

Michał Jachimski 

 

XII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Dębowy Liść” 

 

Dnia 13 czerwca byłam na XII Przeglądzie 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

„Dębowy Liść”, podczas którego wystąpili 

ze swoimi programami artystycznymi 

uczestnicy z ośrodków z Pruszkowa, 



Brwinowa, Domu Rehabilitacyjno- Opiekuńczego KSNAW z Milanówka, a 

także moje koleżanki z naszego ośrodka. Marta zaśpiewała piosenkę „Kocham 

cię jak Irlandię”, Maja „Bałkanicę”, Beata „Piechotą do lata” oraz „Pocałuj 

noc”. Podczas Przeglądu można było obejrzeć wystawy prac z różnych 

placówek, m.in. Niepublicznego Ośrodka z Brwinowa i naszą. Każdy zespół po 

zakończeniu dostał dyplom i nagrody. Potem zostaliśmy zaproszeni na 

poczęstunek. Bardzo fajnie się bawiłam i cieszę się, że mogłam uczestniczyć w 

tym wydarzeniu.  

 

Marta Gruszczyńska 

 

Dnia 14.06.2013r w Brwinowie odbył się festiwal „Dębowy liść”. Konkurs  

odbywał się w przepięknym ogrodzie. W festiwalu brały udział różne ośrodki, 

w tym nasz. Wraz z moimi koleżankami zaśpiewałam utwory sławnych polskich 

wykonawców. Była świetna zabawa i super występy. Każda z nas dostała w 

nagrodę upominek. Na koniec wszyscy zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek.  

                                                          

                                                          Marta Górzyńska 

Marsz Różni a Równi  

 

W dniu 22 czerwca 2014r. po raz 

kolejny w Grodzisku 

Mazowieckim odbył się Marsz pod 

hasłem „Różni a Równi”. Tak, jak 

w ubiegłym roku ruszyliśmy od 

pomnika Chełmońskiego w stronę 

Parku Skarbków. Każdy uczestnik  Marszu otrzymał znaczek, wiatraczek oraz 

zielony i biały balonik, który później został wypuszczony wysoko do nieba. 

Pomimo deszczu w marszu wzięło udział dużo osób, towarzyszyła nam również 



orkiestra. Po dotarciu do Parku zostaliśmy przywitani przez organizatorów oraz 

wręczone zostały dyplomy za udział w konkursie na plakat promujący Marsz.  

W parku Skarbków było dużo atrakcji m.in. wystawy prac uczestników z 

naszego Ośrodka oraz z Warsztatu Terapii zajęciowej KSN AW z Milanówka. 

Można było obejrzeć jak wyglądał szpital polowy, a także usłyszeć piosenki 

szantowe lub zobaczyć taniec brzucha. Cała impreza była świetna. 

 

Joanna Stodolska 

 

W dniu 22 czerwca 2014 roku, 

w Grodzisku Mazowieckim 

odbył się po raz drugi marsz 

pod hasłem „Różni a równi”, 

dzień solidarności z osobami 

niepełnosprawnymi. Jego 

organizatorem było Starostwo 

Powiatu Grodziskiego, a uczestnikami niepełnosprawni, ich opiekunowie i 

przyjaciele. Wszyscy zebraliśmy się na deptaku o 14:30, pod pomnikiem Józefa 

Chełmońskiego, gdzie otrzymaliśmy znaczki i wiatraczki z hasłem marszu, oraz 

białe i zielone balony. Następnie było przywitanie przybyłych gości, potem 

przeszliśmy do Parku Skarbków. Odbyła się tam dalsza cześć imprezy, rozdanie 

dyplomów wszystkim, którzy pomogli przy organizacji marszu, wręczenie 

nagród za udział w konkursie plastycznym, na plakat promujący marsz i różne 

występy artystyczne, m, im koncert szant. Wokoło sceny zlokalizowane były 

stoiska z pracami uczestników placówek terapeutycznych, w tym nasze oraz 

stoiska, gdzie można było uzyskać różne porady. Bardzo mi się na tym marszu 

podobało. 

 

Iwona Wonsiewicz 



 

Występy aktorów z agencji „ART – METANOIA” 

 

Dnia 23 czerwca zostaliśmy zaproszeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN 

AW w Milanówku na występ aktorów z agencji Art. - Metanoia. Aktorzy 

przedstawili w sposób komediowy piosenki m.in. z Kabaretu Starszych Panów. 

Występ bardzo mi się podobał. Później zostaliśmy zaproszeni na słodki 

poczęstunek. Bardzo miło spędziliśmy dzień w zaprzyjaźnionej z nami 

placówce. 

 

                                                                                             Marta Gruszczyńska 

 

 

Już niebawem, a mianowicie w sierpniu wszyscy wybieramy się na urlop 

wakacyjny. Każdy z nas będzie odpoczywał w sposób, który najbardziej lubi. 

Niektórzy wyjadą nad morze, inni w odwiedziny do rodziny, a jeszcze inni będą 

spędzać czas na leniuchowaniu i spotykaniu się ze swoimi znajomymi w swoim 

mieście, podziwiając jego uroki latem, by po odpoczynku wrócić                        

z „naładowanymi bateryjkami” ;) do Naszego Domu w Podkowie Leśnej. 

 

Życzymy Naszym Czytelnikom 

Super Fajnych i Gorących Wakacji 2014 

 

Uczestnicy ŚDS KSN AW  

w Podkowie Leśnej 


