
 1 

KKWWAARRTTAALLNNIIKK::  KKWWIIEECCIIEEŃŃ  --  MMAAJJ  --  CCZZEERRWWIIEECC  22001122  

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych Wiadomości. 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. 

Życzymy miłej lektury . 

 

 

 



 2 

JAJECZKO W ŚDS-ie 

Trzeciego kwietnia o godzinie 11:00 

– tej w naszym Domu odbyło się spotkanie 

Wielkanocne. Było dużo świątecznych 

sałatek i różnego rodzaju ciast. Zaczęliśmy 

od modlitwy, a poprowadził ją nasz ksiądz, 

Stanisław Jurczuk. Potem podzieliliśmy się 

jajeczkiem. Było pięknie i nastrojowo. 

         Michał Jachimski 

 

 

WYCIECZKA DO 

ŻYRARDOWA 

 W dniu 17 kwietnia 

pojechaliśmy do Żyrardowa, 

żeby zwiedzić miasto. Przed 

Resursą spotkaliśmy się z 

panem przewodnikiem, który 

objaśniał nam, co się dzieje w 

tym mieście i co bywało 

dawnymi czasy, w latach 

przedwojennych. 

Dowiedzieliśmy się bardzo dużo 

o historii Żyrardowa, m.in. gdzie się znajdowały budynki bogatych i biednych ludzi.  

Najpierw poszliśmy obejrzeć wystawę stworzoną na wzór pokoju robotniczego, gdzie 

mogliśmy zobaczyć, jak ludzie dawniej mieszkali. Na ścianach wisiały stare obrazy z czasów 

wojennych i fotografie ludzi pracy oraz miejsc, w których pracowali.  

 Następnie wyszliśmy na miasto i udaliśmy się w kierunku parku Dittricha. Tam 

spacerowaliśmy i robiliśmy sobie pamiątkowe fotografie. Mieliśmy okazję poobserwować 

kaczki pływające po stawie zwanym „Żabie Oczko”. Stała tam tablica z planem miasta 

Żyrardowa. Kolejnym punktem naszego zwiedzania było zabytkowe przedszkole (tzw. 

Ochronka), która nadal funkcjonuje. Obok niego był Babiniec, w którym kiedyś mieszkały 

panie przedszkolanki. Minęliśmy starą przędzalnię i Dom Ludowy zwany Ludowiec. 

Chodziliśmy po Placu Jana Pawła II  i po rynku. Na placu widzieliśmy zrobiony z kostek herb 
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Żyrardowa: składał się z trzech dużych kominów i dużej litery „Ż”. Zwiedziliśmy kościół pod 

wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Został on zbudowany z 3 milionów cegieł, z cegielni w 

Radziejowicach.. W Żyrardowie znajduje się jeszcze drugi kościół katolicki pod wezwaniem 

św. Karola Boromeusza oraz dawny kościół ewangelicki  (obecnie rzymsko-katolicki), pod 

wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego, zbudowany w stylu neogotyckim w roku 1898. 

Przechodziliśmy obok Sądu Rejonowego i zajrzeliśmy do Muzeum Mazowsza Zachodniego.

 W mieście jest dużo szkół, liceów i przedszkoli. Są to szkoły średnie, artystyczne, 

sportowe i wyższe uczelnie. Jest tylko jedna szkoła specjalna. Miasto posiada rozbudowany 

kompleks sportowo – rekreacyjny, w skład, którego wchodzą: hala sportowa, boisko 

piłkarskie, kryta pływalnia, lodowisko, korty tenisowe i skate – park. Funkcjonuje tam 

również Polmos, znany z produkcji wódki o nazwie ,, Belweder”. Są  fabryki, które produkują 

obrusy i serwetki żakardowe. Miasto ma też tkalnię „Wanda” oraz wykańczalnię tkanin 

lnianych. W Żyrardowie w Nowej Przędzalni odremontowano tzw. Lofty de Girarda. Są to 

małe lokale mieszkalne, które można wykupić na własność. Bardzo podobało mi się to miasto 

i myślę, że w niedługim czasie będziemy mogli odwiedzić Żyrardów ponownie, aby więcej 

dowiedzieć się na jego temat. 

          Joanna Stodolska 

 

 We wtorek 17 kwietnia wyjechaliśmy na wycieczkę do Żyrardowa. Miasto położone 

jest pod Warszawą. Zwiedzaliśmy różne zabytki. Byliśmy w muzeum, w którym oglądaliśmy 

ładne eksponaty, potem poszliśmy do parku i robiliśmy sobie zdjęcia. Zobaczyliśmy kościół 

Matki Bożej Pocieszenia. Przy kościele stoi pomnik Jana Pawła II. Na wieży fabrycznej jest 

duży zegar.   W Żyrardowie znajduje się przędzalnia lnu i pończoszarnia. Jest też Polmos, w 

którym produkowana jest słynna wódka Belweder.  W drodze powrotnej wstąpiliśmy na 

chwilę do przedszkola, przy którym znajduje się tzw. Babiniec – dawne mieszkanie pań 

przedszkolanek. Podobał mi się kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia, a w nim 

piękny ołtarz, ładne witraże, obrazy oraz organy i żyrandole. W czasie wycieczki do 

Żyrardowa mieliśmy bardzo ładą, słoneczną pogodę.  Po skończonym zwiedzaniu pan 

przewodnik dał nam na pamiątkę foldery.  

           Arek Tyszka 
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 W dniu 17 kwietnia byliśmy 

na wycieczce. Zwiedzaliśmy Osadę 

Fabryczną w Żyrardowie. 

Zwiedzaliśmy Resursę. Byliśmy w 

muzeum Mazowsza Zachodniego. Na 

wycieczce oprócz mnie byli: Piotrek, 

Tomek, Asia, Paulina i Aneta. 

Zawiózł nas nasz kierowca – Pan 

Tomasz. 

  Marta Gruszczyńska 

 

 

 

W dniu 17 kwietnia 2012 roku byliśmy na wycieczce w Żyrardowie. Zwiedzaliśmy 

kościół Matki Bożej Pocieszenia. Wnętrze kościoła zdobią piękne witraże. Oglądaliśmy domy 

robotnicze i starą przędzalnię lnu. Przy Willi Karola Dittricha robiliśmy sobie zdjęcia. 

Spacerowaliśmy po parku. Widzieliśmy także budynek Kręgielni, w którym zlokalizowana 

została wystawa stała, dotycząca historii Żyrardowa. Na koniec wycieczki odwiedziliśmy 

dawną Ochronkę, gdzie obecnie nadal funkcjonuje przedszkole dla dzieci. Bardzo fajnie i 

pożytecznie spędziliśmy czas. 

          Paulina Łukasik 

 

W kwietniu byliśmy na wycieczce w Żyrardowie. Widziałem XIX-wieczne 

mieszkania robotnicze pracowników fabryki lnu. Zwiedziliśmy bardzo ładny park Dittricha, 

Dom Ludowy, Babiniec – dom dla przedszkolanek, Muzeum Mazowsza Zachodniego i 

Ochronkę, czyli przedszkole. Kościół Matki Bożej Pocieszenia jest piękny, podobnie jak 

zabytkowa Resursa i Kręgielnia. Była bardzo ładna pogoda tego dnia. Dziękuje za wycieczkę 

Tomkowi i Hani.  

          Tomasz Kaliński   
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SPEKTAKL TEATRALNY  

pt. „JONASZ” 

We wtorek 24.04.2012r. przyjechało 

do nas dwóch aktorów z grupy teatralnej „A” 

pochodzącej z Krakowa. 

Wystawili przestawienie pt. „Jonasz”.  Było 

bardzo wesoło. Aktorzy bardzo ładnie grali. 

Uśmiałem się do łez. 

                                              Tomasz Kaliński 

 

 

 Dnia 24.04.2012r. przyjechała do nas grupa teatralna „A” z Krakowa z 

przedstawieniem pt. „Jonasz”. Przedstawienie rozpoczęło się w momencie, gdy Jonasz jadł 

śniadanie. Nagle usłyszał głos Boga. Bóg powiedział Jonaszowi, że ma iść do Niniwy i  

głosić, że jeśli lud boży się nie nawróci,  to Niniwa zostanie zniszczona. Jonasz nie uwierzył  

Bogu i wybrał  się w podróż statkiem do Tarszisz.  

 Gdy Jonasz płynął statkiem, rozpętała się burza. Został połknięty przez ogromną rybę. 

Bóg usłyszał modlitwy Jonasza i po 3 dniach uratował go. Dał mu jeszcze  jedną szansę. 

Jonaszowi udało się uratować Niniwę przed zagładą. Bóg przebaczył jej mieszkańcom 

wszystkie grzechy, bo mimo wszystko kochał swój lud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Przedstawienie było bardzo śmieszne, bo aktorzy przedstawili je z dużym poczuciem humoru. 

Robili i mówili kilka fajnych rzeczy naraz. Prosili nas czasem o udział w przedstawieniu.  

Dali jednej osobie rajstopy do przymierzenia. Mówili, że ukradliśmy im króliki, kazali jednej 

z naszych uczestniczek przymierzać but, wchodzili do naszej szafy i chowali się w 

pracowniach. Wszystkim uczestnikom przedstawienie bardzo się podobało. 

          Agnieszka Piskorek 

 

IMIENINY KSIĘDZA STANISŁAWA 

 W dniu 8 maja pojechaliśmy na imieniny 

księdza Stanisława do Domu Rehabilitacyjno – 

Opiekuńczego w Milanówku. Oprócz mnie była 

jeszcze Marta, Tomek, Paulina, Maja, Piotrek, 

Tomasz, nasz kierowca i Hania.  
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Złożyliśmy życzenia księdzu Stanisławowi i wręczyliśmy mu kosz pełen sadzonek roślin 

ogrodowych. Zostaliśmy poczęstowani sernikiem. Spotkaliśmy się ze znajomymi z innych 

ośrodków. Spędziliśmy miło czas.        

         Marta Gruszczyńska 

 

SPOTKANIE „KU DOBRU”  

 

 W dniu 17 maja, w czwartek, byliśmy w Piastowie na VIII Spotkaniu Integracyjno - 

Rekreacyjnym „KU DOBRU”, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie. 

Wzięli w nim udział uczestnicy ze szkoły specjalnej z Grodziska Mazowieckiego, z 

warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z różnych miast: z 

Czubina, Brwinowa, Pruszkowa oraz Podkowy Leśnej. Było bardzo przyjemnie. Niestety 

pogoda nie dopisała - było zimno i pochmurno.  

 Najbardziej podobał mi się występ zespołu z Czubina. Mieli cygańskie przebrania i 

śpiewali romskie piosenki. Nasz występ nosił tytuł „ŚDS NA ROCKOWO”. Wystąpili: Maja, 

Asia, Ola, Marta, Piotrek, Łukasz i ja. Na pamiątkę otrzymaliśmy dyplom i podkoszulki. 

Był obiad, deser i soczki. Na zakończenie naszego spotkania wypuszczono w niebo balony, 

symbolizujące nasz powrót w to samo miejsce za rok.  

          Tomasz Kaliński 

 

 W dniu 17 maja w Piastowie odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych. Nasz 

ośrodek zadziwił wszystkich strojami oraz makijażem. Podczas występów dużo tańczyliśmy i 

znakomicie się bawiliśmy.  
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 Miałam okazję spotkać moich kolegów oraz panią dyrektor, ze szkoły, do której 

chodziłam. Było to dla mnie bardzo wzruszające spotkanie. Pomimo deszczu i złej pogody 

wszyscy mieliśmy znakomite humory. Nasz występ zrobił ogromne wrażenie. Wszyscy 

śpiewali i śmiali się razem z nami. Na koniec odbyło się wypuszczanie balonów do nieba. Był 

to symbol naszego kolejnego spotkania. 

          Marta Górzyńska 

 

 

Zawody Konne - LASKOWISKO 

VIII Mazowiecki Miting Olimpiad 

Specjalnych  

 Zawody odbyły się 19 maja w miejscowości 

Laski.  

Najpierw oficjalne przywitano zawodników i 

gości z różnych klubów: Kłaj, Chip Poland, 

Gospodarzy z klubu Tarant i Hej Koniku. Potem 

wyszedł poczet sztandarowy z flagą olimpiad 

specjalnych i wysłuchaliśmy hymnu. 

Na początku odbyły się preeliminacje, podczas 

których prezentowaliśmy jazdę w stylu 

angielskim. Sędzina mówiła nam, co mamy 

wykonać (np. woltę, pół woltę, ósemkę).  

Pierwszą konkurencją w głównych zawodach był bieg z przeszkodami. Oceniano czas i 

dokładność. Najpierw rozległo się głośne START!!!. Później był slalom, wjazd przez belki, 

przekładanie koła od pachołka do pachołka, labirynt, przeniesienie koła dookoła beczki w kłusie, 

bieg do mostku i META. Następnie mieliśmy dwu godzinną przerwę na obiad. Ostatnią 

konkurencją była sztafeta w kłusie na czas. Zająłem pierwsze miejsce w biegu z przeszkodami i 

otrzymałem złoty medal. W sztafecie zająłem trzecie miejsce i otrzymałem brązowy medal. 

Nasze konie również zostały udekorowane, a wolontariusze otrzymali dyplomy.  

          Michał Jachimski 
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ULICA INTEGRACYJNA 

 W sobotę, 26 maja 

2012r., przy ulicy Deotymy w 

Warszawie, odbyła się już po 

raz 14-ty Ulica Integracyjna. 

Jest to impreza organizowana 

przez Katolickie 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej.  

Rozpoczęła się ona od mszy 

świętej w kościele Św. Józefa na Kole, odprawionej przez księdza prałata Jana Sikorskiego. 

O godzinie 10:00 rozpoczął się festyn. Na scenie odbywały się różne występy, np.: pokazy 

tańca na wózkach, recital Kingi Kędzierskiej i wiele innych ciekawych przedstawień. 

Znajdowało się tam również dużo stoisk, gdzie można było obejrzeć i kupić piękne prace 

uczestników z różnych placówek naszego stowarzyszenia. Wszystkim podobały się prace 

wykonywane w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy. Dużym powodzeniem 

cieszyła się loteria fantowa z losami w kolorowych balonach, na której można było wygrać 

fajne nagrody wykonane przez naszych uczestników. Bardzo mi się na tej imprezie podobało. 

          Iwona Wonsiewicz 

 

 

WIOSNA MOGIELNICKA 2012 

 

 Dnia 26 maja na mojej działce w Mogielnicy 

odbyły się występy muzyczne różnych szkół, 

kabaretów i zespołów. Najpierw wystąpili najmłodsi 

artyści ze szkół podstawowych. Było ich dość dużo i 

byli naprawdę fajni, potem wystąpił zespół disco 

polo Akcent, następnie pojawił się Kabaret Smile. 

Były także pokazy walk karate. Wszyscy byli 

fantastyczni! Około godziny 21:00 na scenie pojawił 
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się zespół Sto%. O godzinie 22.30 zaczął się koncert Patrycji Jach. Gwiazda wieczoru, Mezo 

wystąpił około godziny 23:00. Później zaczęła się zabawa „pod chmurką”, grała grupa Strefa 

A. Zabawa przewidziana była do 3:00 nad ranem. 

    „Wiosna Mogielnicka” to jednak nie tylko koncerty. Na placu targowym ustawiono wesołe 

miasteczko dla najmłodszych. Były „jadłodajnie” i stoiska z pamiątkami. 

 Co roku w Mogielnicy, w rodzinnym mieście mojej mamy, są organizowane takie 

uroczystości. Bardzo mi się podobają i często na nie przyjeżdżam.    

        Magdalena Paczesna 

 

MÓJ UDZIAŁ W KONKURSIE PFRON 

 W kwietniu 2012 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

ogłosił Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, 

niepełnosprawnych uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz 

niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Wzięłam udział w tym 

konkursie. Jego tytuł brzmiał: ,,SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, a tematem 

przewodnim była ,,OLIMPIADA I OLIMPIJCZYCY”. Wykonałam pracę w kategorii 

malarstwo i witraż. Narysowałam suchymi pastelami obraz pod tytułem: 

,,LEKKOATLETYKA”. Pracę rozpoczęłam w maju i wykonanie jej zajęło mi kilkanaście 

dni.  Najpierw rysowałam ołówkiem, potem kolorowałam pracę pastelami. Na szczęście udało 

mi się skończyć ją przed terminem i oddać mojej pani terapeutce do oprawy. Nad tym 

tematem myślałam bardzo długo i nie byłam pewna, czy mi się to uda, ale spróbowałam i 

jakoś mi ta praca wyszła. Oddałam ją już do wysłania. Myślę, że moja praca jest dobra na 

konkurs i spodoba się osobom, które będą ją oglądały i oceniały. Tą pracę wykonałam 

zupełnie samodzielnie. Oprawę pomogła mi zrobić pani terapeutka, której jestem bardzo 

wdzięczna.  

                                                                        Joanna Stodolska.  

 

DYSKOTEKA  

NA DZIEŃ DZIECKA 

Dnia 1 czerwca, w piątek, w 

naszym domu odbyła się zabawa z 

okazji Dnia Dziecka. Tańczyliśmy 

wspólnie przy polskiej i zagranicznej 
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muzyce. Były konkursy, takie jak: taniec w parach na gazecie; głuchy telefon; śpiewanie i 

tańczenie piosenki w określony sposób w małych grupach. Po śniadaniu zjedliśmy pyszne 

lody i piliśmy napoje. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Ta zabawa bardzo mi się podobała.

          Iwona Wonsiewicz 

 

PRZYGOTOWANIA DO OTWARTYCH OGRODÓW 

 W sobotę, drugiego czerwca, kosiłem trawę w 

całym ogrodzie i myłem wszystkie krzesła z moją 

narzeczoną Pauliną. Dzień wcześniej przywieziono 

sztalugi do obrazów na wystawę i krzesła z 

Milanówka. W niedzielę raniutko moja Paula i ja 

ustawiliśmy wszystkie krzesła dla gości. Około 

godziny 12:00 zaczął się koncert pod tytułem 

„Powróćmy jak za dawnych lat”. Artyści wykonywali 

piosenki polsko-włoskie. Śpiewały Zofia Olejnik i Alina Stencka z towarzyszeniem Ryszarda 

Mieczkowskiego. Zaprezentowana została wystawa malarstwa Elżbiety Kwiatkowskiej, 

Hanny Głodkowskiej i Aleksandry Stenckiej oraz prac wykonanych przez uczestników ŚDS w 

Podkowie Leśnej. W ogrodzie był barek, w którym wydawano kawę, herbatę i nalewki 

własnej roboty . Rządziły w nim trzy kobiety: moja Paula, pani Ewa i pani Małgorzata. Była 

bardzo ładna pogoda. 

            Michał Jachimski  

 

                    W niedzielę 3.06.2012 r. w Podkowie 

Leśnej odbył się Festiwal Otwarte Ogrody. W 

swoim ogrodzie ugościł nas Michał Jachimski – 

kolega z ŚDS. Było również kilku uczestników z 

naszego ośrodka: dwóch Piotrów, Asia i Paweł. 

Odbył się koncert piosenek „ogródkowych” 

zatytułowany „Powróćmy jak za dawnych lat”.  

Śpiewane były przeboje polskie i włoskie, m.in. z 

repertuaru zespołu Tornero, Anny Jantar oraz Ireny Jarockiej. Podczas imprezy można było 

obejrzeć wystawę naszych prac. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem przybyłych gości. 

Dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tej imprezie. Bardzo mi się podobało.  

                                                                           Marta Gruszczyńska   
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 OTWARTE OGRODY   

 Dnia 3 czerwca, w niedzielę, 

byłam zaproszona z moim tatą do 

Państwa Jachimskich na Festiwal 

Otwartych Ogrodów. Przyjechaliśmy 

tam zaraz po mszy. Przywitaliśmy się z 

panią Karolą Gąsiorowską, panem 

Tomaszem Brońskim naszym kierowcą 

i terapeutkami: Bogusią i Hanią oraz 

kilkoma kolegami i koleżankami z naszego ŚDS. Michał z rodzicami przygotowali słodki 

poczęstunek. Tematem przewodnim spotkania był „ogród muzyczny” p.t. ,,Powróćmy jak za 

dawnych lat”. Wysłuchaliśmy starych przebojów polskich i włoskich. Wystąpił duet wokalny: 

Zofia Olejnik i Alina Stencka w aranżacji i z akompaniamentem Ryszarda Mieczkowskiego, 

który grał na organach elektrycznych. W ogrodzie odbyła się również wystawa malarstwa 

Elżbiety Kwiatkowskiej, Hanny Głodkowskiej i Aliny Stenckiej. My także mieliśmy okazję 

zaprezentować swoje prace wykonane na zajęciach w ŚDS.  Wzbudzały one duże 

zainteresowanie wśród przybyłych gości. Ludzie pytali, jakimi technikami je wykonujemy. 

Bardzo się staraliśmy, aby były ładne i efektowne. Robiliśmy pamiątkowe zdjęcia, aby 

uwiecznić to ważne wydarzenie.  Po skończonej wystawie spakowaliśmy prace, złożyliśmy 

stoły i schowaliśmy do samochodu. 

          Joanna Stodolska 

 

DĘBOWY LIŚĆ 

Dnia 14 czerwca, w czwartek, 

odbył się X Przegląd Twórczości 

Osób Niepełnosprawnych 

pt.:„Dębowy Liść”, zorganizowany 

przez Centrum Kultury z Brwinowa. 

Impreza odbyła się w OSP w 

Żółwinie. W występach udział wzięli 

przedstawiciele pięciu placówek: 

WTZ i DPS z Czubina, WTZ z 

Pruszkowa oraz ŚDS - ów z 
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Brwinowa i Podkowy Leśnej. Nasza grupa zaprezentowała się jako pierwsza z występem pt. 

„ŚDS NA ROCKOWO”. Bardzo nam się podobały piosenki biesiadne w wykonaniu 

mieszkańców DPS z Czubina oraz ich autorska wersja utworu „Koko Euro Spoko”.  

Po artystycznych popisach wszystkich wykonawców nastąpiło rozdanie nagród i 

dyplomów. My otrzymaliśmy Darta – tj. tarczę z rzutkami. Później udaliśmy się na 

poczęstunek i przejażdżkę wozem konnym. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. 

        Maria Kaflik i Tomasz Kaliński 

 

MUZEUM EKD/WKD 

W piątek 15 czerwca zwiedziliśmy „Izbę Tradycji EKD/WKD”- Warszawskiej Kolei 

Dojazdowej. Pojechaliśmy grupą 15 osób, z dwóch pracowni: komputerowej i artystycznej. 

Na miejsce dotarliśmy kolejką WKD. W barze, przy peronie, zjedliśmy drugie śniadanie, 

potem poszliśmy zwiedzać muzeum. Oprowadzał nas przewodnik, pan Andrzej Brzozowski. 

Pokazywał różne ciekawe eksponaty, związane z historią powstania kolejki. 

Potem poszliśmy zobaczyć myjnię i warsztat napraw kolejek. Na koniec zwiedziliśmy 

zabytkowy wagon kolejki, który „zowie się Babunia” 

Pogoda była tego dnia bardzo zmienna.     Arek Tyszka. 

 

 

 W piątek, 15 czerwca, pojechaliśmy do 

Grodziska Mazowieckiego, aby zwiedzić Muzeum 

EKD/WKD( Elektrycznej Kolei Dojazdowej / 

Warszawskiej Kolei Dojazdowej). Wsiedliśmy w 

kolejkę i ruszyliśmy w trasę z przystanku Podkowa 

Leśna Główna do Grodziska Mazowieckiego. 

Jechaliśmy ok. 10 minut. Kiedy dotarliśmy do stacji 

docelowej, wysiedliśmy z kolejki i czekaliśmy na pana przewodnika, który nas oprowadził po 

Muzeum Kolejnictwa. Weszliśmy do budynku i wysłuchaliśmy całej historii o starych i 

nowych pociągach kolejki elektrycznej. Oglądaliśmy różne historyczne zdjęcia oraz makiety 

wagonów EKD i WKD. Widzieliśmy stare bilety, lizak zawiadowcy stacji, torbę 

konduktorską, przecinacz do biletów, wycinek szyny kolejowej, mundury i czapki 

konduktorskie oraz miejsce, gdzie kasjer wydawał podróżnym bilety, a na biurku były 

liczydła i telefon.  
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Przy ścianach znajdowały się stare tablice z nazwami stacji, krzyż Św. Andrzeja, model koła 

jezdnego, deska biletowa konduktora, hełm strażacki, płyty chodnikowe z napisem EKD, 

berła, fragment słupa trakcyjnego, zegarek motorniczego oraz bogata kolekcja obrazów 

Szczepana Brozycha. W gablotach stały makiety dawnych budynków stacji, które uległy 

zniszczeniu w czasie wojny. W pobliżu muzeum, w miejscu zadaszonym, stał zabytkowy 

wagon zwany ,, BABUNIĄ”. Obejrzeliśmy go w środku i poznaliśmy jego historię. 

Wykonany jest w drewnie, a znajdują się w nim: lusterka, kryształowe żyrandole, uchwyty 

dla stojących pasażerów, mosiężne popielniczki, itd. Przy suficie zawieszona była lina z 

dzwonkiem, który służył do porozumiewania się podczas jazdy. Pan przewodnik powiedział 

nam, że co miesiąc przyjeżdża do Grodziska Mazowieckiego jeden nowy tabor (skład 

kolejkowy). Do końca tego roku ma zostać wymieniony cały skład, tj. 14 kolejek. My 

widzieliśmy cztery najnowsze, a dwie były w trasie. Pierwszą kolejkę zwaną „EN-95 01a” 

sprowadzono z Bydgoszczy.  Mieliśmy bardzo ciekawą i pouczającą wycieczkę. Bardzo 

jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy poznać tak obszerną historię kolejek EKD/WKD. 

          Joanna Stodolska 

 

HISTORIA ELEKTRYCZNEJ KOLEI DOJAZDOWEJ 

 Elektryczna Kolej Dojazdowa została uruchomiona 11.12.1927 roku, jako pierwsza 

normalnotorowa (o normalnym rozstawie szyn) elektryczna kolej w Polsce. Właścicielem 

kolei była firma ,, Elektryczne Koleje Dojazdowe” spółka akcyjna, a inicjatorem 

przedsięwzięcia spółka akcyjna ,, Siła i Światło”. Budowę zaczęto od Komorowa prowadząc 

ją równocześnie w kierunku Warszawy i Grodziska Mazowieckiego. W październiku 1947 

roku zaczęto proces upaństwawiania spółki akcyjnej EKD. Zakończono go w 1951 roku 

przekazując linie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej Warszawa i zmieniając nazwę z 

Elektrycznej Kolei Dojazdowej na Warszawską 

Kolej Dojazdową. Przedmiotem działalności 

podstawowej PKP WKD Sp. z o. o. są przewozy 

pasażerów na linii Warszawa Śródmieście W. 

K.D. – Grodzisk Mazowiecki Radońska z 

odgałęzieniem w Podkowie Leśnej do 

Milanówka. Trasa wiedzie przez obszary gmin: 

Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa 
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Leśna, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek oraz dzielnice: Warszawa Włochy, Ochota i 

Śródmieście. Ogólna długość W.K.D. wynosi około 35 kilometrów, w skład, której wchodzi 

28 stacji i przystanków osobowych. 

     /źródło: http://www.wkd.com./ Joanna Stodolska 

 

     W piątek 15 czerwca zwiedziliśmy „Izbę Tradycji „ EKD/ WKD” –Warszawskiej Kolei 

Dojazdowej. Pojechali uczestnicy z dwóch pracowni: artystycznej i komputerowej. 

Wyruszyliśmy kolejką WKD z Podkowy Leśnej o godzinie 10:50. Gdy dojechaliśmy na 

miejsce zjedliśmy śniadanie, następnie poszliśmy zwiedzać muzeum. Oprowadzał nas 

kustosz, pan Andrzej Brzozowski. Bardzo mi się podobał zabytkowy wagonik kolejki WKD 

nazywany „Babunią”. Widziałem warsztat napraw kolejek. Podobały mi się eksponaty: stare 

lokomotywy spalinowe, makiety kolejek i wagonu pocztowego. Bardzo podobała mi się 

wycieczka. Byliśmy pod opieką Hani i Julity. Dziękuje za nią.  

           Tomasz Kaliński 

 

 W dniu 15 czerwca, w piątek, wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Warszawskiej 

Kolei Dojazdowej – tzw. „Izby tradycji EKD/WKD”. Pojechali uczestnicy z dwóch pracowni: 

komputerowej i artystycznej. Pojechaliśmy kolejką WKD o godz.10.50 ze stacji Podkowa 

Leśna Główna. Przed zwiedzeniem mieliśmy trochę czasu i zdążyliśmy zjeść śniadanie. 

Bardzo sympatyczna pani udostępniła nam stoliki w barze. Rozpoczęliśmy zwiedzanie o 

11.30. Pan przewodnik Andrzej Brzozowski oprowadził nas po muzeum i opowiedział 

historię elektrycznej kolei dojazdowej. Pokazywał nam ciekawe eksponaty, np.: deskę 

konduktora z lat 1939- 44; model koła jezdnego z1927r.; hełm strażacki z 1939r.; płyty 

chodnikowe z napisem EKD; fragment słupa trakcyjnego; zegarek motorniczego z lat 

trzydziestych; dokumenty związane z działalnością EKD/ WKD, modele taboru oraz makiety 

stacji i budynków. Pod koniec wycieczki zwiedziliśmy najciekawszy i najbardziej 

wartościowy eksponat muzeum WKD – blisko 90-letni zabytkowy wagon kolejki – tzw. 

„Babunię”. Pogoda była zmienna, ale najważniejsze, że nie padało. 

Bardzo mi się podobało na tej wycieczce.      

         Marta Gruszczyńska 

       

 

 

 

http://www.wkd.com./
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OLIMPIADA SPORTOWA JAKTORÓW 

 W dniu 16.VI. 2012 r. w sobotę, pojechaliśmy do Jaktorowa na olimpiadę sportową. 

Mieliśmy na sobie sportowe stroje i buty. Weszliśmy na halę sportową, ustawiliśmy się 

grupami i po wysłuchaniu hymnu pod tytułem ,, Pokonaj siebie” Piotra Kupichy poszliśmy w 

paradzie dookoła hali. Po paradzie zaczęły się nasze zmagania sportowe. Było ich aż osiem 

(8): strzał na bramkę kijem golfowym; strzał na bramkę piłką nożną do dużej bramki; rzut do 

kosza piłką koszykową; rzut piłeczkami do kręgli; rzut woreczkami do koła hula – hop; bieg z 

ringo na głowie; bieg 

na czas i bieg z piłką 

slalomem. Ja zajęłam 

I miejsce w 

indywidualnej 

konkurencji – tj. 

rzucie piłką do kosza 

i dostałam dyplom 

oraz medal. W sumie 

było12 uczestników i 

nasze panie terapeutki 

z panem Tomaszem, 

naszym kierowcą. Wzięliśmy udziały we wszystkich konkurencjach sportowych. Staraliśmy 

się jak mogliśmy najlepiej, aby nasze sportowe zmagania wypadły dobrze i żeby każdy z nas 

był zadowolony z tej sportowej zabawy. Kilkoro z nas dostało dyplomy, a wszyscy zostaliśmy 

obdarowani medalami i dostaliśmy słodycze, maskotki, notesy oraz długopisy. Zawody trwały 

od 10.00 do 15.00. Mieliśmy zapewniony posiłek oraz napoje. Pogoda nam dopisała, było 

bardzo słonecznie i gorąco. Cieszyliśmy się bardzo z udanej sportowej zabawy, która 

napełniła nas radością i optymizmem. Mamy nadzieję, że za rok poprawimy nasze zdolności 

sportowe i będziemy może trochę lepsi i silniejsi, żeby uczestniczyć w kolejnych zawodach 

sportowych. 

                                                                                          Joanna Stodolska. 
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 W sobotę 16 czerwca uczestnicy z 

naszego ŚDS wzięli udział w IV Gminnej 

Olimpiadzie Niepełnosprawnych 

Sportowców. Odbyła się ona na hali 

sportowej przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Jaktorowie. W zawodach wzięło udział 12 sportowców z naszego ŚDS. W 

sumie konkurowało ze sobą kilkudziesięciu uczestników z sześciu placówek, zrzeszających  

osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele najmłodszych i najstarszych  klas z goszczącego 

nas Zespołu Szkół. Zawody rozpoczęliśmy uroczystym przemarszem wszystkich grup oraz 

odśpiewaniem sztandarowej piosenki Olimpiady: „ Pokonaj siebie” w wykonaniu Piotra 

Kupichy i Iwony Węgrowskiej. Rywalizowaliśmy w siedmiu konkurencjach indywidualnych 

(np.: rzut woreczkami z groszkiem do hula hop; bieg na czas z ringo na głowie; rzut piłką do 

kosza, itd.) i dwóch drużynowych (bieg slalomem na czas i bieg z piłką na czas). 

Około godziny 13:30 mieliśmy przerwę na posiłek. Serwowano pyszną kiełbaskę z grilla, 

grochówkę, przeróżne domowe ciasta, owoce, soki, cukierki, itp. Gdy zaspokoiliśmy już głód, 

to trochę potańczyliśmy. Następnie odbyła się dalsza część zawodów – dogrywki w 

konkurencjach indywidualnych, występy taneczne i konkurencje drużynowe.   

Spośród nas na podium stanęli i otrzymali dyplomy: 

- kolega Darek, który zajął I miejsce w konkurencji „rzut woreczkami z groszkiem”, 

- w tej samej konkurencji ex aequo III miejsce zajęło dwóch Piotrów, 

- Ola, która zajęła I miejsce w konkurencji „strzał na bramkę kijem do hokeja” 

- Joasia, która wygrała konkurencję „rzut piłką do kosza”. 

Wszyscy „olimpijczycy” otrzymali medale, maskotki i torby ze słodyczami. 

Te zawody były pełne pozytywnych emocji i dały nam dużo satysfakcji. Panowała bardzo 

ciepła i koleżeńska atmosfera. Z chęcią wrócimy tam za rok.    

      Paulina Łukasik (pisała ze wsparciem terapeutki) 

 

 

 

WYCIECZKA DO ŻYRARDOWA 

 

  Dnia 21 czerwca uczestnicy z pracowni 

ceramicznej pojechali na wycieczkę do Żyrardowa. 
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Podjechaliśmy pod budynek o nazwie Resursa (obecnie mieści się tam Centrum Informacji 

Turystycznej i Kulturalnej), gdzie spotkaliśmy się z panem przewodnikiem. Następnie 

obejrzeliśmy tzw. Kantor zbudowany w 1885r., rozbudowany w 1896 r. Była to siedziba 

dyrekcji i biura głównego - tzw. „mózg fabryki”. Po wyjściu z Kantoru wyruszyliśmy do 

budynku fabryki "Stella". W kolejnych etapach naszej wycieczki obejrzeliśmy: Kościół farny 

pw. Matki Bożej Pocieszenia, Magistrat, Babiniec, Ochronkę, Willę Dittricha, Nową i Starą 

Przędzalnię Lnu, itd. Zwiedziliśmy wiele bardzo ciekawych miejsc, których mapkę załączamy 

poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

         Magdalena Paczesna 

 

TAŃCE W KRĘGU 

 We wtorek, 26 kwietnia, wybraliśmy się do Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Odbyły się tam ,, Tańce w Kręgu”, które co miesiąc 

prowadzi w naszym ośrodku pani Anna Abramowicz. Zaczęliśmy od ćwiczeń 

rozgrzewających, a potem była taneczna zabawa. Uczyliśmy się kroków tańca irlandzkiego. 

Staraliśmy się, aby nasze tańce wypadły jak najlepiej. Słuchaliśmy melodii i byliśmy bardzo 

skoncentrowani na rytmie.  Po wspólnej zabawie, na parkiecie pozostała tylko II grupa, reszta 

osób mogła odpocząć.  Później nastąpiła zamiana i tańczyła I grupa. 

 Było to nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, a więc pani Anna życzyła nam 

szczęśliwych i miłych wakacji oraz udanego wypoczynku, dużo słońca i ładnej pogody. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni pani Ani, za to, że pokazała nam, jak można tańczyć przy różnych 

melodiach. Z zajęć wróciliśmy trochę zmęczeni, ale pełni radości i nadziei, że po wakacjach 
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nauczymy się nowych tańców. Bawiliśmy się naprawdę fantastycznie, z czego jesteśmy 

bardzo zadowoleni. 

          Joanna Stodolska. 

 

 SPAGHETTI W ŚDS  

 

 W czwartek, 28 czerwca, 

ugościliśmy w naszym Domu żonę 

Ambasadora Włoch, Panią Elżbietę 

Manno. Przygotowała dla nas rodzimy 

włoski specjał – spaghetti z sosem 

pomidorowym. Zaprezentowała krok 

po kroku, w jaki sposób przyrządzić 

potrawę. Przygotowała sos na bazie 

włoskich pomidorów, marchewki i 

cebuli. Ugotowała makaron tagliollini na sposób al dente. Włożono nam na talerze spaghetti i 

posypano żółtym serem - parmezanem. Wszyscy zjedliśmy ze smakiem, bo było wyśmienite.  

Na końcu naszego spotkania podarowaliśmy Pani Elżbiecie prezent na pamiątkę i w podzięce 

za pokaz kulinarny. Było bardzo miło. 

      Aleksandra Ryczkowska i Joanna Stodolska 

 

EURO 2012 

 Rok 2012 jest dla nas Polaków historycznym wydarzeniem. Po raz pierwszy w Polsce 

odbyły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Przez 5 lat w Polsce trwały przygotowania. 

Powstały nowe stadiony oraz drogi. Ósmego czerwca odbyła się uroczysta inauguracja 

otwarcia stadionu w Warszawie. Wszyscy marzyliśmy, że nasza drużyna dojdzie do półfinału. 

Niestety nie udało się. 

 

Drużyny z naszej grupy: GRECJA, ROSJA, CZECHY, POLSKA 

Wyniki naszych meczów: 

POLSKA- GRECJA:1:1 

POLSKA- ROSJA:1:1 

POLSKA-CZECHY:O:1       Marta Górzyńska 
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KRÓTKA HISTORIA MISTRZOSTW EUROPY 

 Pierwsze mistrzostwa odbyły się we Francji w 1960 roku pod nazwą Pucharu 

Narodów Europy. Od turnieju we Włoszech w 1968 rozgrywki zmieniły nazwę na 

Mistrzostwa Europy. W latach 1960 – 1976 turniej finałowy odbywał się z udziałem 4 

drużyn. Od 1980 do 1992 brało w nim natomiast udział 8 zespołów, zaś od 1996 do 2012 – 16 

reprezentacji. Od 2016 w finałach piłkarskich Mistrzostw Europy występować będą 24 

reprezentacje. Od szóstych finałów we Włoszech w 1980 roku awans do nich ma 

automatycznie zapewniony ich gospodarz (bądź współgospodarze). W 1980 po raz ostatni 

rozegrano mecz o 3 miejsce. 

 

PIŁKA TANGO 12 

Piłka składa się z 32 termicznie łączonych paneli, pokrytych wypukłą ziarnistą fakturą, która 

ma ułatwić nad nią kontrolę. Nowy typ pęcherza pozwala na zwiększenie retencji powietrza i 

redukcję absorpcji wody.  

 

    (źródło: gazetka załączona do Tele Tygodnia) Joanna Stodolska 

 

 

WIADOMOŚCI NA TEMAT EURO 

18.04.2007 r.  

 „Polska i Ukraina zorganizują Mistrzostwa Europy”, ogłosił w kwietniu 2007 Komitet 

Wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarskiej. Kandydatura Polski i Ukrainy wygrała w pierwszej 

turze głosowania. 

POLACY NA EURO 

 Polacy zagrają na Euro po raz drugi. Pierwszy raz awansowali do turnieju finałowego w 

Austrii i Szwajcarii w 2008 roku. Niestety, nie były to dla nas udane mistrzostwa. Jedyną bramkę 

dla Polski podczas Euro zdobył Roger Guerreiro w remisowym spotkaniu z Austrią. 

 

MECZ OTWARCIA 

 Stadion Narodowy – nasza główna arena mistrzostw powstała w miejscu dawnego 

Stadionu Dziesięciolecia. Na Stadionie Narodowym odbył się mecz otwarcia Polska – Grecja 

i pozostałe mecze fazy grupowej, a także ćwierćfinał oraz drugi mecz półfinałowy. 
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Koko Koko Euro Spoko – Hymn Mistrzostw!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej wygrała Hiszpania!!! 


