
GAZETKA PÓŁROCZNA LIPIEC – GRUDZIEŃ 2014R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

gazetki. Życzymy miłej lektury  
 



MILANÓWEK 2014 – „OLIMPIADA USMIECHU” 

 

 

 

 

                       

 

 

Dnia 04.09.2014 r. przyjechaliśmy do Milanówka na zawody  

pt. „Olimpiada Uśmiechu”. Na tych zawodach obecni byli: Burmistrz 

Miasta Milanówka - Jerzy Wysocki, był też nasz Ks. Dyrektor - Stanisław 

Jurczuk. Rywalizacja sportowa była bardzo zacięta i odbywała się  

w następujących konkurencjach: rzut piłką lekarską, skok w dal, slalom 

piłką z kijem hokejowym, koszykówka, kręgle, rzut woreczkiem do celu. 

Zorganizowane były również konkurencje dla osób na wózkach 



inwalidzkich. Pod koniec Olimpiady każdy uczestnik otrzymał medal  

i czapeczkę, a zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami. Na koniec 

zawodów sportowych, a tuż przed naszym wyjazdem miał miejsce słodki 

poczęstunek. Zabawy i uśmiechu na twarzy w tym dniu nie brakowało. 

Wszyscy rozstaliśmy się w miłej i serdecznej atmosferze, życząc sobie 

nawzajem sukcesów w przyszłym roku.  

 

Michał Jachimski 

 

 

PRZEGLĄD W SOCHACZEWIE 

 

    

 

W dniu 10 września 2014 roku braliśmy udział w XIV Mazowieckim 

Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów 

Samopomocy w Sochaczewie. Na początku imprezy miało miejsce 

powitanie wszystkich zaproszonych gości, a wśród nich: Pana Burmistrza 

Miasta, a także jury oceniającego występy. Następnie ze swoim krótkim 

koncertem wystąpił zespół VOYAGER. Kilku osobom udało się złapać 

płyty, które rzucane były przez wokalistów w stronę widowni. Po tak 

wesołym wstępie przyszedł czas na część konkursową. Uczestnicy 

konkursu oceniani byli w tym roku, w trzech kategoriach: występ 

wokalny, teatralny i wystawa prac. Swoje przedstawienia, piosenki i tańce 
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zaprezentowały ŚDSy z Sochaczewa, Warszawy i innych miast 

województwa mazowieckiego. Po każdym przedstawieniu aktorzy 

otrzymywali pamiątkowe dyplomy i nagrodę rzeczową. Był to 

radiomagnetofon dla swojego ośrodka. My wystąpiliśmy  

z przedstawieniem pt. „Witaminy kontratakują” Pomiędzy występami 

pan konferansjer organizował drobne konkursy dla publiczności, np: 

kręcenie hula-hop czy nadmuchiwanie balona. Miały miejsce również 

występy dziewczyn z różnymi piosenkami. W czasie przerwy wszyscy 

uczestnicy zostali poczęstowani smacznym obiadem, słodkimi bułkami, 

owocami i napojami. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć udział w tym 

przeglądzie i, że nasz występ podobał się publiczności. 

Iwona Wonsiewicz 

 

 

 

 



ARTYSTYCZNY PIKNIK RODZINNY 

Dnia 13 września, o godz. 12.30 wzięliśmy udział w Artystycznym 

Pikniku Rodzinnym - "Od rzemiosła do sztuki. Kontynuujemy tradycję", 

który odbył się przy Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej. Organizatorem 

tej imprezy było Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Podczas 

tego wydarzenia zaprezentowaliśmy ręcznie wykonane przez nas prace.  

      

Wszystkie nasze dzieła wywołały spore zainteresowanie pośród 

przybyłych osób. Ponadto odbyły się tam pokazy i warsztaty, między 

innymi ze: stolarstwa artystycznego, malowania liściem, witrażu, tkactwa 

i garncarstwa. Następnie o godzinie 15.00 wystąpił: Chór "Pośrodku 

Żywota" z Podkowy Leśnej i "Chór Wydartych Domom Kur"  

z Brwinowa oraz  utwór „Od Lewej do Pragi” w wykonaniu Skajsdelimita 

– finalisty  konkursu „Szlagier dla Warszawy” organizowanego przez 

Muzeum Powstania Warszawskiego. Całość imprezy zakończyła się  



o godz. 16.30. Ten dzień przyniósł nam wiele niesamowitych wrażeń  

i atrakcji. Wspominaliśmy go jeszcze przez kilka następnych dni. 

Joanna Stodolska 

 

 

 

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

„OGRODY INTEGRACJI”  

 

 

 

W dniu 26 września 2014 roku w Centrum Kultury, w Grodzisku 

Mazowieckim odbył się po raz X Przegląd Twórczości Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych "Ogrody Integracji". Była to impreza jubileuszowa. 

Dlatego na początku imprezy zostały przypomniane tematy poprzednich 

Ogrodów i wspomniani zostali dawni jurorzy. Powitano również 

przybyłych gości oraz tegoroczne jury z przewodniczącym Pawłem 

Dłużewskim na czele.  
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Następnie zaśpiewana została specjalna piosenka, którą wykonali 

wspólnie z Kingą Kędzierską przedstawiciele placówek, biorących udział 

w przeglądzie. Po uroczystym wstępie rozpoczęła się część konkursowa. 

Przybyli uczestnicy zaprezentowali swoje piosenki i przedstawienia. 

Wystąpiły w niej osoby z DPS-ów , WTZ -ów , ŚDS -ów i innych placówek 

z powiatu grodziskiego i nie tylko. Po wyczerpujących występach miał  

miejsce skromny poczęstunek. Dzieliliśmy się wówczas emocjami  

i wrażeniami z obejrzanych występów i z pełnymi brzuszkami wróciliśmy 

do swoich domów. 

Iwona Wonsiewicz 

 

 

 



 

                        

                     

GALA „PIĘKNO NATURY” 

 

 

 

22 października odbyła się uroczysta gala XII ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego ”Piękno natury” zorganizowanego przez PFRON. 

Na tej uroczystości nie zabrakło również naszej obecności. Pomimo, że 

nie zdobyliśmy żadnej nagrody było miło uczestniczyć w tak prestiżowym 

wydarzeniu. W tym roku nagrody wręczano w teatrze „Och - Teatr”  



w Warszawie. W holu budynku przywitali nas znajomi z innych placówek. 

Mogliśmy razem spędzić czas, uczestnicząc w bankiecie przygotowanym 

właśnie na tę okazję. Atmosfera była cudowna a jedzenie przepyszne. 

Galę poprowadziła znana aktorka Joanna Kurowska. Wręczenie nagród 

poprzedził recital - prawdziwego aktora Mariana Opani. Przy wręczeniu 

nagród obecni byli między innymi prezes zarządu PFRON Pani Teresa 

Hernik oraz przedstawiciele ośrodków wojewódzkich. Zwycięzcom 

życzymy dalszych sukcesów i radości tworzenia. 

    Anna Hajduk 

 

 



„DAJEMY RADOŚĆ” 

 

23 października 2014 r. w błońskim Centrum Kultury odbył się  

V Festiwal Teatralno-Muzyczny „DAJEMY RADOŚĆ”. Swoje zdolności na 

scenie prezentowali artyści nie tylko z DPS, świetlic środowiskowych, ale 

i placówek wsparcia dziennego, przedszkolaki i uczniowie klas 

integracyjnych, a także uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. Nasz 

Środowiskowy Dom wystąpił w słowno-muzycznym programie pt.:  

„Witaminy kontratakują”. Było to wesołe przedstawienie, które 

przypomniało każdemu uczestnikowi tego festiwalu, że witaminy 

odgrywają bardzo ważną rolę dla naszego organizmu.    

 



Uczestnicy imprezy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny,  

a Jury wszystkim przyznało I miejsce. W nagrodę każdy z wykonawców 

otrzymał pamiątkowy medal, a placówka, na ręce opiekunów statuetkę. 

Cała impreza została zakończona uroczystym pokrojeniem i rozdaniem 

wszystkim gościom tortu. Z czego chyba najbardziej byliśmy 

zadowoleni. 

                                                                                                     Michał  Jachimski

   

 

 

MSZA ŚWIĘTA  

I SPOTKANIE INTEGRACYJNE 

 

Dnia 9 listopada byliśmy w kościele parafialnym w Podkowie 

Leśnej na Mszy św. integracyjnej, której przewodniczył nasz ks. Dyrektor 

Stanisław Jurczuk.  Na uroczystą ceremonię przyjechali uczestnicy  

z różnych placówek należących do Katolickiego Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Po wspólnej modlitwie 

przybyliśmy do ŚDS-u, który mieści się przy ul. Błońskiej, na słodziutki 

poczęstunek i wesołe, towarzyskie rozmowy. Nasze spotkanie zakończyło 

się około godziny 15.30. 

          Paulina Łukasik 



WIZYTA UCZNIÓW Z GRODZISKA 

MAZOWIECKIEGO 

 

 

 

W dniu 26 listopada 2014 roku, przyjechali do nas uczniowie  

z klasy 3c, ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Na 

początku ich wizyty wykonywaliśmy wspólnie ozdoby świąteczne – 

brokatem obsypywaliśmy styropianowe bombki choinkowe. Zrobione 

przez siebie ozdoby dzieci mogły zabrać ze sobą do domu. Następnie 

wszyscy razem zjedliśmy śniadanie oraz coś słodkiego, a także piliśmy 

napoje. Po poczęstunku wspólnie śpiewaliśmy kolędy i inne piosenki. 

Kilkoro uczniów oraz moich koleżanek i kolegów wystąpiło też 

indywidualnie śpiewając, bądź recytując wiersz, a nawet opowiadając 

dowcip. Na zakończenie wszyscy dostaliśmy słodki upominek i zrobiliśmy 

sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Bardzo przyjemnie spędziliśmy ten 

dzień. Cieszę się, że uczniowie nas odwiedzili i mam nadzieję, że jeszcze 

kiedyś do nas przyjadą. 

        Piotr Jakubowski 



               

 

 

 

ANDRZEJKI 2014 

 

    

 

  Dnia 27.11.2014r. nasz Ośrodek pojechał na imprezę Andrzejkową 

do Centrum Kultury w Milanówku, której był współorganizatorem. Na 

dyskotekę przyjechały prawie wszystkie placówki należące do KSN AW. 

Podczas imprezy odbyły się dwa konkursy. Jednym z nich był konkurs  



z krzesełkami, w którym brałam udział. Drugi konkurs natomiast polegał 

na goleniu kiwi. W między czasie mogliśmy się częstować słodkimi 

łakociami. Zabawa była bardzo fajna, a z dyskoteki wróciłam szczęśliwa  

i zadowolona.  

Marta Górzyńska 

 

 

 

 

 

 

 



SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 

 

         

    

17 grudnia 2014 roku był dla nas dniem uroczystym, gdyż w naszym 

domu odbyło się spotkanie świąteczne, na które co roku zapraszamy 

władze miasta, powiatu, przedstawicieli instytucji publicznych, rodziców, 

przyjaciół i wolontariuszy. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz 

Podkowy Leśnej - pan Artur Tusiński. Tradycyjnie, nasi podopieczni 

zaprezentowali gościom program słowno - muzyczny o tematyce 

bożonarodzeniowej. Niespodzianką był wspaniały występ pana Marka 

Majewskiego, znanego satyryka, mieszkającego w Podkowie Leśnej. Po 

części artystycznej, wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się 

opłatkiem, a następnie udali się na świąteczny poczęstunek. Dziękujemy 

wszystkim za to, że byli z nami w tym dniu i poświęcili nam swoją uwagę  

i czas. 
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KIERMASZE ŚWIĄTECZNE 

 

Jak co roku, tak i w tym, naszej Placówce udało się zorganizować aż 

trzy bożonarodzeniowe kiermasze. Pierwszy miał miejsce w Galerii 

Podkowa. Drugi – przy Kościele Parafialnym, a trzeci w Szpitalu  

w Grodzisku Mazowieckim. Podczas kiermaszów mogliśmy z wielką 

radością zaprezentować, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne.  

 

   

 

Wśród tych rzeczy znalazły się: bombki, stroiki, choinki. Nasze 

kiermasze wzbudziły duże zainteresowanie. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim, którzy tego dnia byli z nami oraz okazali nam wielką 

życzliwość i wsparcie. 

        Tomek Kaliński 

    


