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Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych 
Wiadomości. Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej 

gazetki. Życzymy miłej lektury  



Polskie Betlejem 
 

 Kolejny raz mieliśmy zaszczyt wystąpić w przedstawieniu "Polskie 

Betlejem. Przesłanie Miłosierdzia". W tym roku zagraliśmy w czterech 

miejscach: w Warszawie w kościele Ojców Dominikanów, w kościele w 

Baranowie, w Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku oraz w Kościele p.w. 

Św. Józefa Oblubieńca NMP przy ulicy Deotymy w Warszawie. Na nasze 

występy przyszło, jak zawsze bardzo dużo osób. Gratulacji i braw nie było 

końca. Każdy z nas odegrał swoją rolę bardzo dobrze. Cieszę, że mogłem wziąć 

udział w takich pięknych występach.  

 

Piotr Banasiewicz 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Bal u Sarmaty 
 

 W czwartek 25 stycznia zostaliśmy zaproszeni na bal karnawałowy, 

zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej "Malwa" z Grodziska 

Mazowieckiego. Impreza odbywała się w Dworze Sarmaty w Kozerach 

Nowych. Oprócz naszego ośrodka  zaproszone zostały również placówki z 

Milanówka i Żyrardowa. Bardzo fajnie się bawiliśmy, była muzyka, którą 

wszyscy lubimy, a także konkursy i zabawy z nagrodami. Był także słodki 

poczęstunek. Podczas zabawy mogliśmy spotkać i pobawić się ze znajomymi, 

których dawno nie widzieliśmy. Bardzo się cieszę, że mogłem tam być. 

 

          Piotr Czarnecki 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ostatki 
 We wtorek, 13 lutego odbył się w naszym ośrodku Bal Ostatkowy. 

Wspólnie z moimi koleżankami i kolegami bawiliśmy się przy naszych 

ulubionych piosenkach. Wszyscy byliśmy elegancko ubrani, humory także nam 

dopisywały. Każdy bal musi mieć Króla i Królową, nasz też miał. W wyniku 

głosowania podczas zabawy, Królową została Paulina, a Królem - Piotr 

Czarnecki. Odbyła się uroczysta koronacja, a potem każdy mógł sobie zrobić z 

parą królewską zdjęcie, a także zatańczyć. W tym dniu świetnie się bawiłem. 

Nie zabrakło też słodkich pączków i faworków. Było super. 

 

 

Piotr Banasiewicz 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wyjazd do kina 
 We wtorek, 20 lutego, w ramach nagrody za udział w przedstawieniu 

bożonarodzeniowym "Polskie Betlejem. Przesłanie Miłosierdzia" grupa 

występująca pojechała do grodziskiego kina na film pt. "Cudowny Chłopak". 

Film przedstawiał historię chłopca, który urodził się z licznymi deformacjami 

twarzy. Do piątego roku życia uczyła go mama w domu, jednak przyszedł czas, 

aby Auggie poszedł do szkoły. Szkolne życie głównego bohatera to szereg chwil 

smutków oraz radości. Nieakceptowany przez innych uczniów musiał 

udowadniać, że jest takim samym chłopcem, uczniem, człowiekiem, jak oni.  

Film był bardzo ładny, wzruszający oraz zmuszał widza do refleksji na temat 



niepełnosprawności ludzi wokół nas. Każdy powinien zobaczyć historię 

Auggiego Pullmana. 

 

Tomasz Kaliński  

 

 

 

 

 

 



Kiermasze Wielkanocne 

 W tym roku mieliśmy cztery kiermasze, na których sprzedawane były 

ozdoby świąteczne. Wszystkie przedmioty wykonaliśmy w ramach terapii 

zajęciowej w naszym ośrodku. Byliśmy w Ministerstwie Rozwoju i 

Ministerstwie Energii w Warszawie, w parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Grodzisku Mazowieckim i Szpitalu Zachodnim w Grodzisku 

Mazowieckim. Odwiedziło nas bardzo wiele osób, każdemu podobały się nasze 

prace i chętnie były one kupowane. Serdecznie dziękujemy! 

Piotr Banasiewicz 

 

 

 



 

 



Spotkanie Wielkanocne 

 W dniu 26 marca, o godz. 11:30 w naszym domu odbyło się spotkanie 

wielkanocne, na które został zaproszony ks. Stanisław Jurczuk. Po przybyciu 

gościa rozpoczęliśmy uroczystość. Ksiądz Stanisław na samym początku 

poświęcił wszystkie pokarmy oraz złożył nam życzenia. Tradycją naszych 

spotkań wielkanocnych jest to, iż wszyscy razem mówimy głośno "Wesołego 

Alleluja!", tak było i w tym roku. Po części oficjalnej, zasiedliśmy do obficie 

zastawionego stołu. Był żur, jajka w majonezie, sałatki, babki, mazurki, owoce, 

słodycze, napoje. Po prostu pysznie. Spotkanie było bardzo udane i jak co roku 

otrzymaliśmy na "zajączka" słodki upominek od naszej pani kierownik oraz 

kartki z życzeniami dla naszych rodzin. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem 

wspólnie ze wszystkimi uczcić Święta Wielkanocne. 

 

Piotr Banasiewicz 

 

 

 

 



Restauracja Piknik 
 

 Dnia 20 kwietnia w ramach nagrody za występ podczas Przeglądu 

Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Ogrody Integracji" 

pojechaliśmy do restauracji "Piknik" w Grodzisku Mazowieckim. W restauracji 

jedliśmy deser o nazwie "Czekoladowy fondant" - było to czekoladowe, gorące 

ciastko, z którego po przekrojeniu wypływała czekolada, do ciastka były podane 

lody waniliowe, a całość była polana sosem malinowym. Deser był przepyszny! 

Po wyjściu z restauracji poszliśmy na spacer do Parku Skarbków. To był bardzo 

miły dzień.  

 

Piotr Jakubowski 

 

 

 

 



Ku Dobru 
 Dnia 17 maja pojechaliśmy z naszym przedstawieniem pt. "Z życia 

wzięte" do Piastowa na spotkanie integracyjno - rekreacyjne "Ku Dobru". Była 

to już IV edycja tej imprezy. Jak co roku przybyło tam wiele placówek, które 

również zaprezentowały swoją twórczość artystyczną. Wszystkie występy były 

bardzo fajne i głośno oklaskiwane. Nasz występ również bardzo się wszystkim 

podobał, dostaliśmy wiele gratulacji i bardzo głośne brawa. Po zakończeniu 

każda placówka otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

 

Piotr Jakubowski 

 

 

 

 

 



 

 

 

Olimpiada Badmintona 

 W sobotę 19 maja wybraliśmy się na I Olimpiadę Badmintona 

Specjalistów do Brwinowa. Do zawodów stanęły cztery drużyny: my - ŚDS 

KSN AW, WTZ KSN AW z Milanówka, DPS KSN AW z Brwinowa oraz 

młodzież, która na co dzień trenuje tę dyscyplinę sportową. Turniej był 

podzielony na sekcję męską oraz żeńską. Najdalej w turnieju przeszedł nasz 

kolega Piotrek, który zajął IV miejsce. W nagrodę każdy otrzymał dyplom oraz 

gratulacje od sędziów i organizatorów. 

 

Maria Kaflik  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Bieg bez Barier 

 W niedzielę 27 maja 2018 roku, po raz VI odbyła się "Podkowiańska 

Dycha". Na tej imprezie nie mogło nas zabraknąć. Wraz z trójką moich kolegów 

pobiegliśmy, tym razem na dystans 5 km w Biegu Bez Barier. To długi dystans, 

ale daliśmy radę. Każdy z nas dobiegł do mety w bardzo dobrym czasie. W 

nagrodę otrzymaliśmy medale. Zmęczeni, ale w dobrych humorach 

odpoczywaliśmy, popijając wodę w cieniu drzew podkowiańskiego parku przy 

Pałacyku Kasyno. Za rok też pobiegniemy. Kto wie, a może kiedyś uda się nam 

pokonać dystans 10 km....? 

Poniżej link do wyników z biegów na 10 km, na 5 km oraz Nordic Walking 5 

km: http://wyniki.datasport.pl/results2525/ 

https://pl-pl.facebook.com/Podkowia%C5%84skie-Towarzystwo-Biegowe-

302671616500170/ 

 

Piotr Czarnecki 



 

 

 

 

 

 



 

Spektakl teatralny 

 W środę 30 maja 2018 roku pojechaliśmy na spektakl pt: "Szatan z VII 

klasy", który był wystawiany w Studio Buffo, w Warszawie. Miejsce to 

znaliśmy głównie z TV oraz z musicalu "Metro". Spektakl rozpoczął się o 

godzinie 11:30 i opowiadał o uczniu klasy VII - Adasiu Cisowskim, który 

pomagał rozwiązać tajemniczą sprawę swojemu profesorowi i jego rodzinie. Z 

ogromnym zaciekawieniem oglądaliśmy kolejne sceny. Aktorzy byli 

niesamowici, świetnie odegrali swoje role. Wyjazd do Studio Buffo bardzo mi 

się podobał, to bardzo ciekawe miejsce.  

Bogdan Osiński 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

10 - lecie CKiIO w Podkowie Leśnej 

 W niedzielę 3 czerwca w Podkowie Leśnej obchodzone było 10 - lecie 

działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Uroczystości 

odbywały się w ogrodzie przy Pałacyku Kasyno. Święto Centrum Kultury 

rozpoczęło się o godz. 14.00 atrakcjami dla dzieci oraz ich rodzin. Była 

wystawa zdjęć z "Podkowiańskiej Dychy", warsztaty rysunku oraz tworzenia 

zamku z pudeł tekturowych i mostu ze styropianu, była również promocja Willi 

Borki. Nasza placówka również gościła na tej uroczystości z wystawą prac 

wykonanych przez uczestników w ramach terapii zajęciowej. O godz. 17.00 

odbyła się część artystyczna, były występy oraz recitale podkowiańskich 

artystów. 



 

 

 

 



Dębowy Liść 

 W dniu 8 czerwca pojechaliśmy do Owczarni, aby zaprezentować nasze 

przedstawienie pt. "Z życia wzięte" podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej 

Osób Niepełnosprawnych "Dębowy Liść". Impreza odbywała się w pięknym 

ogrodzie w zaciszu drzew. Pogoda była piękna. Oprócz nas swoje występy 

prezentowały placówki z Milanówka, Pruszkowa, Czubina. Nasze 

przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. Wszystkie występy były 

świetne. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym przeglądzie. 

 

Joanna Stodolska 

 

 

 



 

 

 

XX Ulica Integracyjna 

 W dniu 9 czerwca 2018 roku odbyła się po raz dwudziesty Ulica 

Integracyjna, festyn jest organizowany, co roku przez nasze Katolickie 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Impreza 

rozpoczęła się mszą świętą w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w 

Warszawie, przy ulicy Deotymy. Odprawił ją ksiądz Infułat Jan Sikorski.  Na 

zakończenie mszy zostały wręczone Medale Integracji , który w tym roku 

dostała m.in parafia Świętego Józefa. Później wszyscy przeszliśmy na plac w 

pobliżu kościoła,  który otrzymał nazwę Skwer Integracji. Ksiądz Infułat 

poświęcił tablicę informującą o nazwie tego skweru. Na pobliskiej ulicy była 

scena, na której były różne występy m.in. pokaz tańca na wózkach czy recital 

Kingi Kędzierskiej i inne. Blisko sceny rozstawione były stoiska, gdzie można 

było obejrzeć i kupić prace wykonane przez osoby niepełnosprawne w 



placówkach terapeutycznych prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie. 

Podobało mi się na tej imprezie. 

Iwona Wonsiewicz 

 

 

 

 

 

 



 

 

Różni a Równi 
 

 16 czerwca po raz kolejny w Grodzisku Mazowieckim odbył się marsz 

pod hasłem "Różni a Równi". My też wzięliśmy w nim udział. Wszyscy 

uczestnicy marszu zebrali się o godz. 14 pod pomnikiem Chełmońskiego na 

grodziskim deptaku. Tam zostaliśmy przywitani przez władze Grodziska 

Mazowieckiego, następnie w towarzystwie orkiestry ruszyliśmy w stronę Parku 

Skarbków. Tam czekali na nas już uczestnicy Dni Hobby, które także się w tym 

dniu odbywały. Po przybyciu do parku były przemówienia, a także 

rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym 

zorganizowanym przez Grodziskie Starostwo Powiatowe na plakat pod hasłem 

"Różni a Równi". Wyróżnienia w tym konkursie otrzymały nasz koleżanki 

Magda oraz Asia, natomiast Marta zdobyła II miejsce w kategorii 

Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Podczas tej imprezy można było obejrzeć oraz zakupić nasze prace. Dzień był 

bardzo fajny, na pewno wezmę udział w kolejnym marszu "Różni a Równi" za 

rok. 

 



          Joanna Stodolska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Olimpiada w Jaktorowie 

 
 W sobotę, 16 czerwca kolejny raz pojechaliśmy na Olimpiadę "Pokonaj 

Siebie" do Jaktorowa. Tam wzięliśmy udział w różnych konkurencjach 

sportowych, m.in. rzut do kosza, bieg na czas, rzut woreczkiem do celu, 

unihokej, czy też kręgle. Rywalizowaliśmy z placówkami z Milanówka, 

Grodziska Mazowieckiego, Jaktorowa, Żyrardowa. Konkurencje wymagały 

pełnego zaangażowania i skupienia, daliśmy radę. Była bardzo dobra zabawa. 

Po zakończeniu zmagań sportowych nastąpiło wręczenie nagród oraz 

zaproszono nas na poczęstunek.  

 

Piotr Czarnecki 



 

 

 

 

Otwarte ogrody 
 

 W dniach 15 - 17 czerwca w Podkowie Leśnej odbył się festiwal "Otwarte 

Ogrody". W tym czasie odbywa się tu dużo różnych wystaw, koncertów, 

warsztatów. Nasz ośrodek również wziął udział w tym festiwalu. W niedzielę 

zorganizowaliśmy warsztaty wykonywania kapeluszy oraz kotylionów z papieru 



oraz wstążek. Odwiedziło nas dużo osób, każdy miał okazję wykonać kapelusz, 

co na słoneczną pogodę jest bardzo wskazane, aby nosić. Byli państwo, którzy 

robili kotyliony ze wstążek w barwach biało - czerwonych, jedni z myślą o 100 - 

leciu Niepodłegłości Polski, a inni z myślą o mistrzostwach świata w piłce 

nożnej. W tym dniu odbywała się również wystawa naszych prac. Odwiedzający 

mogli obejrzeć nasze prace oraz je zakupić. "Otwarte Ogrody " w naszym 

ośrodku był bardzo fajne.  

 

 

          Piotr Jakubowski 

          Joanna Stodolska 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Wierzbowe Ranczo 
 Poniedziałek - 18 czerwca, u nas kolejne atrakcje. W tym dniu Pani 

Kierownik zorganizowała nam wyjazd do "Wierzbowego Rancza" w Budach 

Michałowskich. Na miejscu zostaliśmy oprowadzeni po stajni, wybiegach, 

mogliśmy pogłaskać i nakarmić konie chlebem, a także o tych zwierzętach 

dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy. Na Ranczu miałam okazję 

pierwszy raz zobaczyć konia czystej krwi arabskiej..... klacz była bardzo ładna, 

różniła się od innych koni. Po obejrzeniu stajni mieliśmy okazję przejechać się 

bryczką po terenie Rancza. Na koniec wizyty w tym miejscu zjedliśmy obiad i w 

super humorach wróciliśmy do ŚDS - u. 

 

Maria Kaflik 



 

 

 



 

 

 



 

 

 I tak spędziliśmy ostatnie sześć miesięcy w naszym Domu, jak zauważyliście były 

bardzo intensywne. W sierpniu idziemy na wakacje, aby odpocząć i potem znowu prężnie 

działać. 

 

Pozdrawiamy was gorąco życząc super pogody,  

udanych wakacji i odpocznijcie  

Nasi Kochani Czytelnicy.  


