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Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych 

Wiadomości. Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. 

Życzymy miłej lektury ☺ 

 

 

 

 

 



WARSZTATY W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

 

W dniach od 17 stycznia do 21 lutego uczestniczyłam w szkoleniu 

zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw 

Społecznych w Grodzisku Mazowieckim, które prowadziła Pani Ewa. Na 

zajęciach ozdabiałam zegar, butelkę oraz inne przedmioty techniką 

decoupage. Wykonałam także korale dla Pani Julity i ozdobiłam jajko 

koralikami dla Pani Iwony. Na szkolenie mnie i innych uczestników 

dowoził kierowca o imieniu Daniel. Zajęcia były bardzo ciekawe. 

                                                                                               Marta Gruszczyńska 

 

W lutym jeździłam do Grodziska Mazowieckiego na 

warsztaty. Tam uczyłam się wykonywać wiele 

różnych rzeczy z panią Ewą. Było to rysowanie, 

malowanie, wycinanie z serwetek różnych obrazków 

i naklejanie ich na doniczkę albo jajko styropianowe. 

Ozdabialiśmy koralikami serduszka ze styropianu, 

robiliśmy kwiaty z filcu, szyliśmy serca z materiału i wsadzaliśmy do nich watę, robiliśmy 

broszki z materiału, które ozdabialiśmy kolorowymi koralikami. 

Były to warsztaty rękodzieła różnego rodzaju. Bardzo mi się te prace 

podobały, ponieważ dały mi dużo satysfakcji oraz możliwość 

nauczenia się nowych metod, których jeszcze nie znałam. Byłam 

bardzo zadowolona, że mogłam się nauczyć wielu rzeczy, z którymi 

jeszcze nie miałam do czynienia. Ale teraz już poznałam, jak się je 

wykonuje i jestem z tego zadowolona. Wykonane prace mogłam 

zabrać do domu. Mieliśmy też takie zajęcia, jak lepienie z białej 

gliny i robienie korali z makaronu i z modeliny, malowanie butelki 

szklanej i dekorowanie ją obrazkami wyciętymi z serwetki. Zrobiłam 

kolorowy pompon z kolorowej włóczki, malowałam na kolor czerwony serduszko, a potem 

ozdabiałam je małymi koralikami oraz wstążką, uszyłam serduszko z weluru i przyozdobiłam 

je małymi, kolorowymi koralikami, malowałam jajko styropianowe, a potem ozdobiłam je 

wycinanką z serwetki, zrobiłam kolorowy kwiatek z filcu, ozdabiałam spinacze czerwonymi 

serduszkami, malowałam na zegarze kwiaty, wykonałam broszkę z koralikami. Mieliśmy tam 

rysowanie, malowanie, szycie igłą i nitką, posługiwaliśmy się pistoletem z gorącym klejem, 



rysowaliśmy kredkami pastelowymi i flamastrami, wycinaliśmy z serwetek 

obrazki i przyklejaliśmy je na doniczki. Jest to tak zwany ,,DECOUPAGE” 

(czyt. dekupaż - wyraz z jęz. francuskiego, co znaczy wycinać). Na zajęcia 

jeździliśmy z Danielem, który również odwoził nas do domów po 

skończonych warsztatach. Było naprawdę bardzo ciekawie i bardzo fajnie. 

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w szkoleniu. 

                                                            

  Joanna Stodolska 

 

 

W lutym byłem na szkoleniu w Grodzisku 

Mazowieckim. Były ciepłe posiłki, coś na słodko – 

ciastka i cukierki, a także napoje ciepłe i zimne. 

Robiłem broszkę i korale, serduszka z materiału i 

ze styropianu na walentynki, drzewka z drutu. 

Instruktorem była Ewa. Było filcowanie na mokro 

oraz decoupage. Dowoził nas kierowca Daniel. Na warsztatach w mojej grupie byli także moi 

koledzy i koleżanki z ośrodka. Na koniec szkolenia każdy z nas otrzymał certyfikat.  

 

                                                                          Tomasz Kaliński 

 

Na Warsztatach w Grodzisku Mazowieckim z Panią Ewą 

ozdabialiśmy min. jajka styropianowe, słoiki, zegar, butelki oraz 

robiliśmy palmy wielkanocne. Podczas przerwy była kawa i herbata. 

Na zajęcia dowożeni byliśmy przez kierowcę - Daniela. Zajęcia te 

były miłe i dużo się na nich nauczyłem. 

 

                                                                     Piotr Banasiewicz  

 

 

Dnia 14.01.2013r. w Grodzisku Mazowieckim zaczęłam 

warsztaty z rękodzieła artystycznego. Zajęcia 

prowadzone były przez panią Beatę. Na warsztatach 



robimy różne ciekawe rzeczy np. wazony, miski, podkładki techniką decoupage. Oprócz mnie 

w zajęciach uczestniczą także moi koledzy i koleżanki z ośrodka. Zajęcia są bardzo 

interesujące i ciekawe. 

Marta Górzyńska 

 

Dnia 17 stycznia zacząłem szkolenie w 

Grodzisku Mazowieckim. Na szkoleniu 

robiliśmy wiele ciekawych rzeczy, na przykład 

serduszka na Walentynki, drzewka z drutu, 

ozdabiamy ramki, butelki. Z całą grupą dużo 

rozmawialiśmy o koleżeństwie i przyjaźni. 

Warsztaty są bardzo fajne i chętnie jeździłbym tam codziennie. 

 

 Piotr Jakubowski 

 

 

Na warsztatach ozdabialiśmy z panią Beatą różne ciekawe rzeczy takie, 

jak słonia, skarbonkę, biedronkę, owocarkę, wazon, tackę oraz zajączka 

i jajka. Robiliśmy także bukiety z kwiatów. Zawsze przed każdą pracą 

pani Beata robiła nam gorącą herbatę oraz częstowaliśmy się ciastkami. 

W czasie przerwy mogliśmy sobie rozmawiać z drugą grupą. Po 

skończonej przerwie dalej trwała nasza praca, potem wracaliśmy do 

domu na obiad. Na warsztaty zawoził nas Daniel. Zajęcia te bardzo mi 

się podobały i jestem bardzo zadowolony, że mogę w nich 

uczestniczyć. 

          Arek Tyszka 

 

 

 

W styczniu zaczęłam szkolenie z rękodzieła 

artystycznego, które zorganizowane zostało przez 

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw 

Społecznych w Grodzisku Mazowieckim. Podczas 



szkolenia robiliśmy wiele ciekawych rzeczy: ozdabialiśmy dzbanki, pudełka, ramki, butelki, 

zegar, jajka styropianowe. Szkolenie bardzo mi się podoba, bo można zrobić samemu wiele 

ciekawych rzeczy. Cała moja grupa liczy pięć osób. Pani, która prowadzi warsztaty jest 

bardzo miła. Zajęcia są bardzo ciekawe i jest fajowsko, a ja czekam, kiedy nadejdzie godzina 

mojego wyjazdu na szkolenie.  

          Maria Kaflik 

 

W marcu brałam udział w projekcie w Grodzisku Mazowieckim, 

który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na 

warsztatach umiejętności społecznych poznałam technikę decoupage. 

Wykorzystałam ją w przygotowaniu świątecznych ozdób np. 

kolorowych jajek. Robiłam także ozdobne buteleczki, wazoniki, 

wykonywałam dekoracje z szablonu. Wszystkie wykonane przeze 

mnie rzeczy mam u siebie w domu. Dzięki tym warsztatom poznałam 

wiele fajnych, ciekawych rzeczy, które na pewno wykorzystam w 

swoim codziennym życiu.  

     Paulina Łukasik 

 

BAL KARNAWAŁOWY 

 

Dnia 07.02.2013r. (tłusty czwartek) odbył się w Naszym 

Ośrodku bal karnawałowy, na który zostali zaproszeni goście 

z WTZ z Milanówka. Bal obfitował w różne konkursy m.in.: 

taniec na gazetach, jedzenie pączka na czas. Bawiliśmy się 

przy naszych ulubionych przebojach zagranicznych oraz 

polskich, hitem balu była piosenka zespołu Weekend – „Ona 

tańczy dla Mnie”. Zapewniony był też poczęstunek w postaci 

pączków, słodyczy, napojów zimnych i ciepłych. Podczas 

balu została wybrana Królowa oraz Król. Królem został gość 

z WTZ – Grzegorz, a Królową – Maja z Naszego Ośrodka. Na 

balu świetnie się bawiłam i jestem bardzo zadowolona, że 

mogłam w nim uczestniczyć. 

                                                                                                                                Maria Kaflik  



 

Dnia 7 lutego była zabawa karnawałowa w Naszym Domu. Zaprosiliśmy 

gości z WTZ z Milanówka. Podczas balu były ciekawe konkursy: taniec na 

gazetach, jedzenie pączków na czas. Tańczyliśmy przy muzyce 

dyskotekowej. Bal był fajny i udany. 

 

                                                                              Piotr Jakubowski 

 

 

 

 

 

 

WIZYTA NA PLANIE FILMOWYM 

 

  

Dnia 7 marca byłem na planie filmowym serialu 

„Na Wspólnej”. Mogłem zobaczyć, jak 

nagrywany jest ten serial. Miałem okazję 

porozmawiać z aktorami - Małgorzatą Sochą, 

która gra Zuzę oraz Kazimierzem Mazurem, 

grającym rolę Kamila. Pani Małgosia dała mi 

autograf z życzeniami i pozdrowieniami dla 

moich wszystkich kolegów i koleżanek ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie 

Leśnej. Na planie było bardzo fajnie i cieszę się, że mogłem tam być. 

                                        

 

                   Piotr Jakubowski. 

 



KIERMASZE ŚWIĄTECZNE 

 

W tym roku odbyły się dwa kiermasze świąteczne, pierwszy 

dn. 20.03.2013r. w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku 

Mazowieckim, a drugi dn. 24.03.2013r. przy Kościele pod 

wezwaniem św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Podczas 

kiermaszów sprzedawane były prace wykonane przez 

Naszych Uczestników: palmy wielkanocne, stroiki 

świąteczne, jajka zdobione filcem oraz wykonane techniką 

karczocha i decoupage, kartki świąteczne i torebki na 

prezenty dyngusowe. Można było zakupić także przedmioty 

wykonane z gliny m.in. miski i figurki aniołków oraz 

ręcznie wykonaną biżuterię: kolczyki, naszyjniki, 

bransoletki. Podczas kiermaszów spotkaliśmy się z wieloma 

słowami uznania i zachwytu od mieszkańców Grodziska Mazowieckiego, Podkowy Leśnej i 

okolic, co było dla Naszych Uczestników bardzo miłe i motywujące do dalszej pracy i 

działania, bo to właśnie dzięki ich zaangażowaniu, wytrwałości i chęci do pracy powstają tak 

piękne, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju przedmioty. 

 

 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 

 

W środę 27.03.2013r. w Naszym Domu odbyło się 

spotkanie wielkanocne. Na spotkaniu był nasz Ksiądz 

Stanisław Jurczuk oraz wszyscy uczestnicy i pracownicy 

naszego ośrodka. Na początku była przemowa Pani 

kierownik, która powitała nas, potem przemówił ksiądz 

dyrektor oraz pokropił jajeczka na pamiątkę 

Zmartwychwstania Pańskiego. Później wspólnie 

powiedzieliśmy WESOŁEGO ALLELUJA! Na spotkanie 

przygotowaliśmy dużo dobrego jedzenia. Był żurek, 

sałatki: sałatka jarzynowa, moja sałatka jajeczna, jajka 

faszerowane, sałatka z pieczoną fasolką, sałatka szkopska, 



a także ciasta: makowiec, szarlotka, sernik, tort i cukierki, małe jajeczka w czekoladzie, 

ciastka. Wszystko było pyszne! Spotkanie odbyło się w miłej i rodzinnej atmosferze. 

 

                                                            Michał Jachimski  

 

W dniu 27 marca 2013 r. 

w Naszym Ośrodku 

odbyło się Spotkanie 

Wielkanocne, w którym 

brali udział wszyscy 

uczestnicy oraz 

pracownicy. Był z nami również Ksiądz Stanisław Jurczuk, który odmówił modlitwę oraz 

poświęcił pokarmy. Przed zjedzeniem jajka wszyscy wypowiedzieliśmy głośno „Wesołego 

Alleluja”. Na tę okazję w pracowni kulinarnej ugotowaliśmy żurek z białą kiełbasą i jajkiem, 

a także wspólnie zrobiliśmy sałatki. Były różne ciasta: mazurek, sernik, makowiec, babka 

oraz napoje gorące i zimne. Podczas spotkania Pani kierownik życzyła nam Wesołych Świąt 

oraz wręczyła każdemu zajączka z czekolady i kartki z życzeniami dla rodziców.  

                                                                                    

                  Marta Gruszczyńska 

 

CIEKAWOSTKI 

 

Ostatnio, korzystając z zasobów Internetu, znaleźliśmy kilka ciekawostek …. 

 

Czy wiecie, gdzie rośnie największa kwitnąca roślina świata? 
 

Glicynię chińską, czyli największą roślinę kwitnącą na całym 

świecie, można zobaczyć w Kalifornii. Największą kwitnącą 

rośliną świata jest glicynia chińska. Rośnie ona w Sierra 

Madre, w Kalifornii. Została zasadzona w roku 1892 i ma 

teraz gałęzie o długości 152 m. Waży blisko 230 ton. 

 

 



Czy wiesz, jaki jest największy kwiat świata? 
 
Największy biało-czerwony kwiat na świecie posiada roślina 

o nazwie Raflezja Arnolda. 

Największy pojedynczy kwiat świata posiada Raflezja 

Arnolda, która rośnie w tropikalnych puszczach 

podzwrotnikowych Azji Południowo-Wschodniej. Osiąga ona 

średnicę do 91 cm i waży nawet 11 kg. Wydziela cuchnący 

odór, który pozwala zwabić jej zapylające ją muchówki. 

 

 

Że czosnek jest jedną z najstarszych przypraw. Ze względu na duże 

znaczenie dla zdrowia i sposobu odżywiania był już uprawiany przed 

5000 lat w Egipcie i Chinach. 

 

A wanilia była w Starożytności środkiem płatniczym. Władca Azteków 

Montezuma wydał nakaz płacenia podatków wanilią. 

 

 

 

A pamiętacie to …..  

 

 

 

Niezapomniany smak tej gumy do żucia …….. i oczywiście  …… ;) 



 

te super historyjki, które wszyscy zbierali ……….. ;) 


