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WYSTĘP SCENICZNY GRUPY ARTYSTYCZNEJ Z KRAKOWA  

 

W dniu 9 września 2011 roku przyjechała 

do nas para aktorów z Krakowa z przedstawieniem 

pod tytułem „Rozmaitości”. Przy dźwiękach 

muzyki recytowali wiersze Jana Brzechwy takie 

jak: „Do biedronki przyszedł żuk”, „Żaba”, „Pan 

Hilary”, „Słowik” i inne. Było bardzo wesoło. 

Artyści przebierali się w różne stroje i używali 

rekwizytów. W niektórych wierszach brali udział nasi koledzy z Ośrodka – Marta z Piotrkiem 

wcielili się w role dzieci Słonia Trąbalskiego, a Michał był kowalem. Zabawa była świetna. 

Wiele wierszy znaliśmy, więc recytowaliśmy je wspólnie z aktorami. Bardzo mi się te 

występy podobały. 

Iwona Wonsiewicz. 

 

W piątek przyjechała do nas dwójka aktorów i 

zorganizowali nam małe przedstawienie pod tytułem 

"Rozmaitości". Pokazali nam kilka bajek z naszego 

dzieciństwa. Między innymi takie jak: "Leń", 

"Samochwała", "Żuk i biedronka" i "Żaba". 

Przedstawienie było zabawne, a najbardziej mi się 

podoba bajka "Leń". Wszyscy się śmiali i dobrze bawili. Mam nadzieję, że kiedyś do nas 

wrócą. 

Magdalena Paczesna. 

 
 W naszym Ośrodku zawsze coś się miłego dzieje. Ostatnio zawitali do nas aktorzy i 

przygotowali dla nas przedstawienie pt. ”Rozmaitości”. Przyjechali do nas z daleka, aż z 

Krakowa, było bardzo miło. Scena była zrobiona z miękkiego płótna, gdzie było namalowane 

niebo, przyklejone słońce, był domek i zieleń. W tle leciała muzyka. Przedstawienie było 

śmieszne, a aktorzy zapraszali nas do udziału w niektórych scenkach. Impreza była naprawdę 

udana. 

 Michał Jachimski. 
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XII PIASTOWSKA OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

  

W druga sobotę września byliśmy w Piastowie na 11 Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych. 

Na początku odbyła się uroczysta Msza Święta. Później wszyscy przeszliśmy na boisko, gdzie 

odbywały się zawody. Konkurencje, w których braliśmy udział to: skok w dal, rzucanie 

woreczkiem do celu, wyciskanie ciężarków, bieg z jajkiem, rzut piłką lekarską, trafienie piłką 

do bramki, slalom z krążkiem. Były też tańce na wózkach oraz pokaz judo. Osoby, które brały 

udział w zawodach to: Piotrek, Sylwester, Agnieszka, Ola, Kasia, Marta, Łukasz i ja. Na 

koniec było rozdanie pucharów oraz nagród. Niestety nasz Ośrodek nie zdobył żadnego 

pucharu. Każdy z nas dostał fajne koszulki. 

Marta Górzyńska. 

 

 10 września wyjechaliśmy do Piastowa na zawody sportowe. Były konkurencje: rzut 

piłką lekarską, rzut woreczkiem do kosza, skok w dal i inne, był też pokaz judo, skok na 

trampolinie. Po zawodach było jedzenie, a potem nagrody i wróciliśmy do domu. Było super. 

Maja Kaflik. 

 

W sobotę pojechaliśmy do Piastowa na Olimpiadę Sportową. Na początku była Msza Św. 

Następnym punktem było wciągnięcie flagi na maszt. Po hymnie przeszliśmy na boisko 

sportowe, gdzie były przygotowane dla nas konkurencje sportowe. Zaczęliśmy od wyciskania 

ciężarków, potem przeszliśmy do rzutów woreczkami do kosza, skoku w dal, następnie 

poszliśmy do rzutu piłka lekarską. Uczestniczyliśmy jeszcze w takich zmaganiach, jak 

chodzenie z piłeczką na łyżeczce na czas, prowadzenie piłeczki kijkiem w slalomie. Po 
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zawodach był czas na posiłek, a w między czasie oglądaliśmy tańce na wózkach i pokazy 

walki JUDO. Po tych wszystkich dyscyplinach sportowych nastąpiło rozdanie nagród i 

pucharów. Na zakończenie organizatorzy podziękowali nam za udział i zaprosili nas za rok. 

Joanna Stodolska. 

 

 VII OGRODY INTEGRACJI. 

Dnia 23.09.2011r. w Grodzisku Mazowieckim odbyły się 7 

Ogrody Integracji. Brały w nich udział różne ośrodki dla 

osób niepełnosprawnych. Wszystkie grupy przedstawiały 

różne scenki. My występowaliśmy na rokowo. Ola śpiewała 

piosenkę „Szklaną Pogodę, Maja „Daj mi tę noc”. Asia, 

Piotrek, Marta ” Konika na biegunach”. Na instrumentach 

grali: Ola Tomek, Łukasz, Piotr. Na koniec otrzymaliśmy nagrody. Nasz ośrodek wygrał: 

puchar, wierze, kredki olejne. Zabawa była bardzo fajna. 

Marta Górzyńska. 

 

Pojechaliśmy do Grodziska, aby wystąpić z naszym 

przedstawieniem pt.” ŚDS na rockowo”. W repertuarze były 

3 piosenki, których uczyliśmy się bardzo długo, zanim 

doszliśmy do wprawy i mogliśmy je zaśpiewać przed 

zgromadzoną tam publicznością. W ośrodku podczas zajęć 

zostały przygotowane atrapy instrumentów, na których 

graliśmy. W skład zespołu wchodzili: Łukasz Wojda – gitara, Tomasz Kaliński – gitara, Ola 

Ryczkowska - gitara i wokal. Na perkusji grał Piotr Czarnecki, a na organach Marta 

Górzyńska. Piosenki śpiewane były przez duet Joanna Stodolska z Piotrem Jakubowskim oraz 

Marię Kaflik. Cały nasz zespół wraz z wokalistami dostał wielkie brawa, a publiczność była 

zachwycona. Przed występem mieliśmy malutką tremę, ale wszystko poszło dobrze, a nasze 

panie terapeutki były z nas zadowolone i dziękowały nam za tak udane przedstawienie. 

Joanna Stodolska. 

 

W dniu 23 września odbyły się VII Ogrody Integracji w Centrum Kultury w Grodzisku 

Mazowieckim. Był to przegląd twórczości artystycznej osób uczęszczających na zajęcia do 

różnych ośrodków naszego powiatu. Występy oceniało jury, w którym zasiadły znane osoby 

np. Krystyna Prońko, Maria Winiarska, przewodniczącym był Paweł Dłużewski. Przegląd 

zaczął się od przywitania gości, a następnie wystąpił zespół „Jeden rytm, jeden świat”. 
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Następnie rozpoczął się konkurs. Były bardzo fajne przedstawienia, np. o brzydkim kaczątku; 

o krecie; o internetowym biurze matrymonialnym; Ciuchcia na podstawie wiersza Tuwima; z 

recitalem wystąpiła też Kinga Kędzierska - mieszkanka Domu w Milanówku. Moi koledzy z 

Ośrodka zaśpiewali trzy rockowe piosenki i zagrali na tekturowych instrumentach. 

Publiczności występ bardzo się podobał i długo bili brawa. Na koniec imprezy wszystkie 

ośrodki otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Jestem zadowolona, że mogłam tam być, bo 

świetnie się bawiłam. 

                                                                                                        Iwona Wonsiewicz. 

 

23.09.2011r. pojechaliśmy do Grodziska Mazowieckiego na 7 Ogrody Integracji gdzie swoje 

umiejętności pokazywały osoby niepełnosprawne. Jury oceniało występy uczestników, a 

potem był poczęstunek i rozdanie nagród za występy i konkursy plastyczne. Ja się bardzo 

dobrze bawiłam i wróciłam zadowolona. 

Maja Kaflik. 

W piątek 23 września byłem w Grodzisku Mazowieckim na występach.. 

Grałem na gitarze w zespole. Marta grała na organach, Łukasz grał na gitarze. Piotrek grał na 

perkusji. Instrumenty były wykonane przez nas w ośrodku. Był starosta, burmistrz, dyrektor 

PCPR i inne władze miasta.Przewodniczącym jury był Paweł Dłużewski, Maria Winiarska i 

Krystyna Prońko. Po imprezie dostaliśmy nagrody – chipsy, kredki olejne, mini wieżę. 

Impreza była bardzo udana. Bawiliśmy się świetnie.  

Tomasz Kaliński. 

 

WYCIECZKA DO MUZEUM KOLEJNICTWA W WARSZAWIE 

 

W poniedziałek byliśmy w muzeum kolejnictwa w Warszawie. Na zewnątrz oglądaliśmy 

stare lokomotywy parowe, spalinowe i elektryczne. Był także pociąg pancerny, który pełnił 

funkcje czołgu podczas II Wojny Światowej. Widzieliśmy również wagon, którym jeździł 

Bolesław Bierut. Przez okno mogliśmy zajrzeć do prywatnego wagonu, w którym 

widzieliśmy sypialnie, biuro i salonkę byłego prezydenta. W środku Muzeum były stare bilety 

kolejowe, rozkłady jazdy z 1819 roku, mundury, lampy, wielkie silniki spalinowe. 
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Widzieliśmy również drezynę i dźwig do układania i zrywania torów. Mogliśmy podziwiać 

też makiety bardzo starych i nowoczesnych pociągów. Było bardzo miło i przyjemnie. 

Tomasz Kaliński. 

 

10.10.2011r. byliśmy w muzeum kolejowy w Warszawie. Oglądaliśmy makiety pociągów, 

lokomotywy węglowe i elektryczne. Można było uruchomić makietę i wtedy pociągi same 

jeździły. Zwiedzaliśmy wagon Bieruta, Wars, Inter City, kolej bojową, pociąg do układania 

torów i wiele innych. 

Sylwester Dziupiński. 

 

ZAWODY SPORTOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZA WIE 

 

W dniu 20 października 2011 r. byliśmy na zawodach sportowych w hali sportowej, przy 

ulicy Obozowej w Warszawie. Zorganizowało je nasze Stowarzyszenie, a brały w nich udział 

uczestnicy z warsztatów terapii zajęciowej przy ulicy Deotymy i Karolkowej w Warszawie, z  

Piaseczna, Milanówka, z Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Milanówku i my ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej. Na początku było otwarcie i 

przemarsz wszystkich drużyn, potem wiele ciekawych i fajnych konkurencji np.: zbijak, 

kręgle, piłkarzyki, ping-pong, strzał do bramki, dmuchanie piórka, slalom z kijkami i inne. 

My kilka razy zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce. Świetnie się wspólnie bawiliśmy, a na 

zakończenie wszyscy dostaliśmy pamiątkowe medale i upominki, a także nagrody i dyplomy 

dla ośrodków. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tych zawodach. 

Iwona Wonsiewicz. 

 

W czwartek byliśmy na zawodach w Warszawie. Hala, na której byliśmy była duża i bardzo 

ładna. Brałem udział w trzech konkurencjach – ciągnięcie liny zbieranie piłeczek na czas i  

zbijak. Byli uczestnicy z warsztatów z Milanówka, Piaseczna, Warszawy. Zdobyłem złoty 

medal. Wszyscy zadowoleni wróciliśmy do domu. 

Tomasz Kaliński. 
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W dniu 20 października braliśmy udział w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych w 

Warszawie. Były różne konkurencje: kręgle, zbieranie piłeczek na czas, piłkarzyki, zbijak, 

slalom, ping-pong, strzał na bramkę, dmuchanie piórka, przeciąganie liny. W czasie zawodów 

mieliśmy przerwę na poczęstunek – pączki i rogaliki. Na koniec wręczono nam medale i 

nagrody. Dostaliśmy grę „Kocham Cię Polsko”. 

Marta Gruszczyńska. 

 

UDZIAŁ W TURNIEJU MUZYCZNYM W WARSZAWIE PRZY UL. GÓ RSKIEJ 

Dnia 26.10.2011r. pojechaliśmy do Warszawy na konkurs, „Jaka to melodia”, który odbył się 

w ŚDS przy ulicy Górskiej. Oprócz nas w rywalizacji wzięło udział 5 Ośrodków. 

Konkurencje, w których braliśmy udział to: odgadywanie tytułu i wykonawcy utworu oraz 

rozpoznawanie dźwięków. Dodatkowo każda grupa miała przygotować piosenkę. Naszym 

utworem był „ Konik na biegunach”. Zajęliśmy pierwsze miejsce! W rywalizacji brały udział: 

Marta Górzyńska, Maja Kaflik, Joanna Stodolska. Zabawa była bardzo fajna. 

Marta Górzyńska. 

 

 

„KOSOWO – PODRÓŻ PONAD PODZIAŁAMI” 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM. 

Dnia 07.11.2011 roku był u nas podróżnik Pan Andrzej 

Pasławski, który opowiadał nam o Kosowie i pokazywał 

zdjęcia z wyprawy. Na zdjęciach były meczety, cerkiew, 

piękne krajobrazy. Aby wjechać do Kosowa trzeba posiadać 

wizę, która jest ważna przez 1 miesiąc. Miejscowi są bardzo 

gościnni i lubią Polaków. Nasz podróżnik dostał nawet klucze 

do chatki w górach od obcych ludzi. Prezentacja była ciekawa i wiele się z niej 

dowiedzieliśmy. 

Maciej Żukowski. 
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Nasz Ośrodek odwiedził niesamowity człowiek. Był nim podróżnik, który wrócił z wycieczki 

z Kosowa. Opowiadał nam historie o tym miejscu oraz o wojnie, która się tam toczy. Kosowo 

jest bardzo biednym krajem. Ta opowieść bardzo mnie zafascynowała. 

                                                                                                                           Marta Górzyńska 

 

POKAZ FILMU DOKUMENTALNEGO „ZWYCZAJNI - NIEZWYCZAJN I” 

Dnia 26 października 2011 r. o godzinie 18.30 odbył się specjalny pokaz filmu.  

Wydarzenie to miało miejsce w Brwinowskim Domu Kultury. Pierwsza część dokumentu 

dotyczyła naszych warsztatów. Druga część dotyczyła również miejsca, w którym spędzamy 

większość dnia, lecz ta część projekcji została wzbogacona o wyjście do parku, wizyta w 

stajni. Rozmawialiśmy również o katastrofie smoleńskiej. Film stworzyli wolontariusze, 

którzy uczyli nas obsługi kamery, w ramach zajęć w Ośrodku. Niektórzy z nas zetknęli się z 

tym przedmiotem po raz pierwszy. Nasi starsi koledzy mieli szeroką wiedzę w  

dziedzinie filmu i jej drobną część przekazali nam. Głównym  

pomysłodawcą projektu był pan Michał Anioł Bogusławski, a towarzyszyły mu panie:  

Luiza i Ewa. W filmie pojawia się również moja wypowiedź, która dotyczyła  

mojego samopoczucia pobytu na zajęciach w naszym Domu. Po projekcji nadszedł czas na 

burzliwą dyskusję, której uczestnicy zgodnie stwierdzili, że dokument im się podobał i warto 

byłoby go pokazać w innych miejscach. Mimo ciężkiej pracy, wysiłek się opłacił, a 

zaproszeni goście byli z nas niezwykle dumni. 

                                                                                                                              Anna Jędral 

 

ZABAWA ANDRZEJKOWA 

W dniu 29 listopada w naszym domu odbyła się zabawa 

andrzejkowa. Były dwie wróżby - pisaliśmy marzenia na 

karteczkach i rzucaliśmy zapałkami. Dużo tańczyliśmy i 

mieliśmy słodki poczęstunek. Zabawa była świetna! 

Tańczyłam z Tomkiem, Piotrkiem, Błażejem, Darkiem, 

Renatą.  

Marta Gruszczyńska. 

 

W ośrodku mieliśmy imprezę andrzejkową. Do zabawy przygrywała nam muzyka, a w 

pracowni kulinarnej przygotowany był słodki poczęstunek. Tańce przy skocznej muzyce 

przerywane były wróżbami andrzejkowymi tj. pisanie swoich marzeń na kartkach, wylewanie 
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wosku na klucz, rozsypywanie zapałek i odczytywanie liter z nich. Zabawa była ciekawa i 

udana. Wróciłam zadowolona oraz uśmiechnięta.  

Maja Kaflik. 

 

Dnia 29 listopada była zabawa andrzejkowa. 

Pierwsza wróżba polegała na wypisaniu na 6 

karteczkach swoich marzeń, które wrzucaliśmy do 

misy z wodą. Czekałam jak jedna kartka wypłynie. 

Druga wróżba polegała na rzucaniu szpilek z kubka. 

W kuchni był poczęstunek. Przy dobrej muzyce 

wszyscy się świetnie bawiliśmy. 

Agnieszka Piskorek. 

 

W wigilie andrzejek odbyła się u nas zabawa, która rozpoczęła się tańcami. W ramach 

przerwy mieliśmy wróżby: lanie wosku przez klucz, wypisywanie marzeń na kartkach i 

rzucanie szpilkami. Impreza była bardzo fajna i wszyscy świetnie się bawili. 

 Marta Gruszczyńska i Ania Jędral. 

 

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE ZORGANIZOWANE PRZEZ TOWARZYS TWO 

TEATRALNE „KURTYNA”. 

 

W dniu 2 grudnia 2011 r. byliśmy w Warszawie na spotkaniu integracyjnym zorganizowanym 

przez Towarzystwo Teatralne „Kurtyna”. Spotkanie to odbywało się pod hasłem „Zwierzaki 

to nie pluszaki”. Rozpoczęło się ono od zagadek dla publiczności, a za każdą z nich można 

było otrzymać nagrodę. Aktorzy Teatru „Kurtyna” wystawili przedstawienie o przyjaźni. 

Piosenką przewodnią była „Jadą, jadą misie”, do zaśpiewania której zachęcani byli uczestnicy 

spotkania. Na imprezie był także pan, który pokazał woltyżerkę. Można było spróbować 

swoich sił w prostych sztuczkach żonglerki, za co również można było dostać nagrodę. Po 

przedstawieniu niepełnosprawna Patrycja Malinowska zaśpiewała kilka piosenek. Następnie 

odbyła się część plastyczna. Można było malować karmniki, zwierzęta. My także 

malowaliśmy jeden i dostaliśmy go do ośrodka jako pamiątkę z tego spotkania. Był także 

słodki poczęstunek i czekoladowa fontanna. Po tym wszystkim, zadowoleni wróciliśmy do 

Podkowy Leśnej opowiedzieć wrażenia. 

Agnieszka Piskorek. 
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2 grudnia byłam w Warszawie na spotkaniu integracyjnym, organizowanym przez 

Towarzystwo Teatralne „Kurtyna”. Wstępowało wiele osób i śpiewali piosenki. Jedna osoba 

przebrana za niedźwiedzia śpiewała o niesfornych misiach. Pan przebrany za wilka robił 

śmieszne sztuczki. Na spotkaniu był poczęstunek i tańce. Podczas pobytu uczestniczyliśmy w 

zajęciach plastycznych, na których robiliśmy karmniki. Było bardzo fajnie i sympatycznie. 

Bardzo miło spędziłam czas. 

 Paulina Łukasik. 

 

KONCERT ZBIGNIEWA WODECKIEGO 

 

Dnia 9 grudnia byliśmy na koncercie Zbigniewa Wodeckiego w Zespole Szkół Gminnych  

nr 3 w Milanówku. Na wstępie zostaliśmy przywitani przez Panią Dyrektor Centrum Kultury, 

następnie podziwialiśmy występ satyryka. Gwiazdą spotkania był Zbigniew Wodecki, który 

śpiewał swoje największe hity. Podczas koncertu tańczyliśmy. Impreza bardzo mi się 

podobała i chciałbym pójść na nią jeszcze raz. 

Piotr Jakubowski. 

 

Pojechaliśmy do Milanówka na koncert Zbigniewa 

Wodeckiego. Imprezę rozpoczął występ satyryka, który 

opowiadał kawały, a następnie rozpoczął się koncert artysty. 

Muzyk zaprosił wszystkich chętnych do wspólnej zabawy na 

parkiecie, można było tańczyć i wspólnie śpiewać znane 

przeboje. Zaczęłam razem z innymi osobami bawić się na 

sali. Tańczyliśmy w parach lub małych grupkach, a na 

twarzach uczestników widać było radość. Usłyszeć można 

było takie piosenki jak: „Pszczółka Maja”, „Chałupy 

welcome to” czy „Zacznij od Bacha”. Artysta świetnie umiał rozgrzać atmosferę na sali i 

rozruszać nawet tych najbardziej opornych. Zabawa była świetna! Będę miło i długo 

wspominać tę muzyczną przygodę. 

Maja Kaflik. 
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W dniu 9 grudnia wyjechaliśmy na koncert Zbigniewa Wodeckiego do Milanówka. Wszystko 

się zaczęło od prezentacji filmu. Kolejnym punktem programu były skecze satyryka, a na 

koniec koncert Wodeckiego. Wszyscy tańczyliśmy, śpiewaliśmy i świetnie się bawiliśmy. 

Agnieszka Piskorek. 

 

Na początku grudnia byliśmy w Milanówku na występie Zbigniewa Wodeckiego. 

Jego piosenki są bardzo ładne. Podobał mi się występ satyryka – uśmiałem się za wszystkie 

czasy. Było bardzo miło, tylko za krótko.  

Tomasz Kaliński. 

 

KIERMASZE ŚWIĄTECZNE 

W pierwszy weekend grudnia byliśmy w Centrum Kultury w Błoniu, aby wziąć udział w 

kiermaszu świątecznym. Mieliśmy do zaoferowania kupującym mnóstwo prac wykonanych 

podczas zajęć w Ośrodku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wieńce świąteczne i choinki  

z szyszek. Odwiedzający podziwiali nasze prace, z czego byliśmy bardzo zadowoleni. Po 

długim dniu zmęczeni wróciliśmy do domu. 

 
Dnia 10 grudnia 2011 r. w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim nasz Ośrodek 

wystawił prace wykonane podczas zajęć. Wśród różnorodnych ozdób świątecznych odnaleźć 

można było bombki oraz dzwonki wykonane metodą decoupage, talerze i tace świąteczne, 

anioły wykonane z gliny i szkliwione, kolorowe stroiki na stół, wieńce czy też choinki z 

orzechów, szyszek, makaronu, sizalu lub włókna kokosowego. Można było także wybrać 

kartkę świąteczną lub pierniczki upieczone przez uczestników Domu. Przybyłym osobom 

trudno było czasem zdecydować, co wybrać, aby dodać uroku świętom. Do naszego stoiska 

przyszła również pani z lokalnej rozgłośni radia „Bogoria” i poprosiła o krótki wywiad na 

temat prac uczestników. Przychodziły pojedyncze osoby lub też całe rodziny, a dzieci z 

ciekawością oglądały jak i z czego wykonane są ozdoby. Byłyśmy zadowolone z dużego 

zainteresowania naszymi pracami. 
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11 grudnia 2011 r. byłam na kiermaszu przy Kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. 

Najpierw poszłam na mszę św. a potem wróciłam do naszej wystawy, gdzie były wystawione 

prace, które zrobiliśmy na zajęciach. Bardzo się napracowaliśmy, aby rzeczy były ładne i 

starannie wykonane. Cieszymy się, że możemy innym zrobić świąteczne prezenty, jak np. 

choinki z szyszek, kartki świąteczne, bombki na choinkę, dzwonki, aniołki czy świąteczne 

stroiki na stoły wigilijne. Myślę, że te prace dadzą innym ludziom trochę więcej radości i 

uśmiechów. 

   Joanna Stodolska.               

 
W dniu 15 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół Gminnych nr 3 w Milanówku odbył się kiermasz 

prac wykonanych w naszym Domu podczas zajęć. Różnorodne stroiki, bombki i dzwonki, 

choinki oraz wianki z orzechów, szyszek, makaronu oraz sizalu cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród osób odwiedzających stoisko. Wśród prac odnaleźć można było 

również tace i talerze z motywami świątecznymi oraz anioły z gliny i szkliwione. Uczestnicy 

wykonali także świąteczne kartki oraz upiekli tradycyjne pierniczki. Ludzie, którzy 

przychodzili, byli pełni podziwu dla prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne. 

Zaskoczeni byli ich dokładnością oraz cierpliwością nad tym, co wykonali. Niektórzy 

wybierali po kilka bombek, dzwonków pięknie ozdobionych metodą decoupage. Inni woleli 

bardziej tradycyjne choinki lub stroiki na świąteczny stół. Byłyśmy bardzo zadowolone, że 

nasze prace podobały się innym i zostały docenione. 
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SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W NASZYM DOMU. 

W dniu 20 grudnia było spotkanie opłatkowe w naszym Domu. 

Na początku pani Karola przywitała wszystkich gości, którzy 

zaszczycili nas swoją obecnością. Następnie było 

przedstawienie, w którym udział wzięli: Tomasz Kaliński, 

Agnieszka Szczurowska, Piotr Jakubowski, Piotr Banasiewicz, 

Ania Jędral, Marta Górzyńska, Magda Paczesna, Joanna 

Stodolska, Renata Orzechowska, Michał Jachimski, Maja 

Kaflik. Po występie były krótkie podziękowania skierowane do 

nas od Pani Burmistrz Małgorzaty Stępień- Przygody, księdza 

proboszcza Wojciecha Osiala i innych przedstawicieli z miasta i Powiatu przybyłych na to 

spotkanie. Następnie podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczne życzenia. Po 

opłatku weszliśmy do sal, gdzie były przygotowane smaczne, wigilijne potrawy. Wszyscy 

byli w radosnych nastrojach i byli bardzo zadowoleni. Po 13.00 zaczęliśmy się rozchodzić do 

swoich domów.  

                                                                                                                          Joanna Stodolska. 

 

We wtorek przed świętami w ośrodku odbyła się wigilia, na 

której byli rodzice i dużo osób, w tym Burmistrz Miasta. 

Najpierw był występ uczestników, który bardzo się spodobał 

naszym gościom.. Na koniec wszyscy zaśpiewaliśmy kolędę 

i podzieliliśmy się opłatkiem. Poszliśmy na poczęstunek i z 

pełnymi brzuchami rozjechaliśmy się do domów. 

Aleksandra Ryczkowska. 

 

20 grudnia było spotkanie wigilijne. Było bardzo dużo gości. 

Brałem udział w przedstawieniu gdzie grałem, Ojca. Udział brały 

również: Majka, Michał, Piotrek, Agnieszka, Renata, Marta, 

Magda, Piotrek, Ania i Iwona. Reżyserem była nasza terapeutka 

Iwona Gąsiorowska. Po występach i gromkich brawach składaliśmy 

sobie życzenia i przeszliśmy do pracowni na poczęstunek 

świąteczny. Było to bardzo miłe i uroczyste spotkanie świąteczne. 

Tomasz Kaliński. 
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Pod koniec miesiąca w ośrodku odbyło się spotkanie wigilijne, na które przybyło bardzo dużo 

gości i rodziców.Ta uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:30. Po powitaniu odbył się 

spektakl przygotowany przez terapeutów i uczestników naszego domu. Po występach 

podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczno - noworoczne życzenia. 

Przedstawienie bardzo się podobało, a na koniec wszyscy mogli odśpiewać wspólnie kolędy: 

„Bóg się rodzi” i „Wśród nocnej ciszy”. Ogólnie cała uroczystość jak zwykle odbyła się w 

świątecznej atmosferze i radości.  

 Marta Gruszczyńska i Anna Jędral.  

 

 

TROCHĘ O NAS SAMYCH ☺☺☺☺ 

 

Od kwietnia razem z babcią chodzę na zajęcia rysowania w Milanówku. Na tych zajęciach 

rysujemy martwą naturę - czyli kwiaty w wazonie; robimy to różnymi technikami: kredki 

świecowe, farby olejne, farby plakatowe. Potem na koniec pokazujemy jak to 

namalowaliśmy. Uczę się tez malować portrety. Na koniec pakujemy wszystkie przybory i 

idziemy do domu. Zajęcia bardzo mi się podobają. 

Ola Ryczkowska. 

 

 

<<<>>> 

W pierwszą sobotę września odbył się ślub i wesele mojej siostry Agnieszki. 

W domu rodzice pobłogosławili nowożeńców, potem pojechaliśmy do kościoła w Piastowie. 

Przy kościele były robione zdjęcia parze młodej, a potem odbyła się msza, podczas której 

został zawarty związek małżeński mojej siostry i jej męża. Potem pojechaliśmy do Domu 

Weselnego, gdzie tradycyjnie rodzice poczęstowali nowożeńców chlebem i solą. Dostaliśmy 

szampana i wypiliśmy toast za parę młodą i zaśpiewaliśmy „sto lat”. Usiedliśmy do stołu i 

czekaliśmy na ciepły posiłek. Między ciepłymi daniami zespół przygrywał nam różne 
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piosenki. Wesele bardzo mi się podobało i dobrze się bawiłam. Spędziłam miło czas z rodziną 

i przyjaciółmi. Mam nadzieję, że takie przyjęcie kiedyś się powtórzy. 

Marta Gruszczyńska. 

                                                                      <<<>>> 

 W dniu 10 września odbył się ślub w Parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu. Po mszy para 

młoda wyszła z kościoła i stanęła przed nim czekając na gości, którzy złożyli im życzenia, 

dali kwiaty i prezenty. O 19: 20 przyjechałam do Arkadii - Domu Bankietowego czekając 

razem z gośćmi na parę młodą. Mama Hani i mama Jacka przywitały ich przed salą, dając im 

chleb z solą jak nakazuje zwyczaj. Następnie Jacek wziął Hanię na ręce i przeniósł pannę 

młodą przez próg domu. Następnie wypiliśmy zdrowie pary młodej, zaśpiewaliśmy „sto lat” i 

przeszliśmy do jadalni. Siedziałam z rodzicami naprzeciw stołu państwa młodych. Przyjęcie 

było wspaniałe, a jedzenie wyśmienite. Były cztery główne dania. Goście byli mili i dobrze 

się bawili jak ja. Wróciłam do domu o 02: 00 w nocy. Wesele mi się podobało i chciałabym 

pójść na kolejne. 

Magdalena Paczesna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


