


OGRODY INTEGRACJI

Dnia 27 września w Centrum Kultury, w Grodzisku Mazowieckim po raz kolejny

odbył  się  Przegląd  Twórczości  Artystycznej  Osób  Niepełnosprawnych  „Ogrody

Integracji”.  Impreza  rozpoczęła  się  o  godzinie  9:30  powitaniem  wszystkich

uczestników i  przybyłych  gości.  Następnie  rozpoczęły  się  prezentacje  artystyczne.

Mogliśmy obejrzeć przedstawienia teatralne oraz występy wokalne przedstawicieli

placówek  m.in.  z  Milanówka,  Pruszkowa,  Izdebna  Kościelnego,  Grodziska

Mazowieckiego.  Oczywiście  i  my  się  zaprezentowaliśmy.  Szanownej  publiczności

pokazaliśmy dwa tańce integracyjne, które przygotowaliśmy pod przewodnictwem

naszej trenerki, Pani Anny Abramowicz. Nasz występ bardzo się wszystkim podobał,

otrzymaliśmy głośne brawa oraz gratulacje. Po występach zostaliśmy zaproszeni na

przygotowany  przez  organizatorów  poczęstunek.  Później  wróciliśmy  na  widownię

dalej  oglądać  występy.  Po  prezentacjach  wszystkich  placówek  zostały  wręczone

statuetki  oraz  nagrody.  Cieszę  się,  że  mogłam  wziąć  udział  w  ważnym  dla  nas

przeglądzie.

Magdalena Paczesna







WYJAZD INTEGRACYJNY

 

W piątek, 25 października pojechaliśmy do Pizzerii „Biesiadowo” w Grodzisku

Mazowieckim. Wyjazd ten był nagrodą dla nas, za udział w Przeglądzie Twórczości

Artystycznej  Osób  Niepełnosprawnych  „Ogrody  Integracji”.  Zamówiliśmy  pizze

z różnymi  dodatkami,  każdy z  nas mógł  wybrać,  którą  najlepiej  lubi.  Były m.in.  z

salami,  pieczarkami,  szynką,  warzywami…..  Wszystkie były  przepyszne. A,  że pizza

najlepiej  smakuje  z  napojami  gazowanymi,  to  była  też  Pepsi  i  Mirinda.  Wszyscy

świetnie się bawiliśmy i bardzo się cieszę, że mogłam pojechać do pizzerii.

Marta Gruszczyńska



GOŚĆ Z HAITII

W czwartek,  31  października odwiedził  nas  ksiądz  Arsene ze  Zgromadzenia

Ducha  Świętego,  który  swoją  służbę  kapłańską  pełni  na  Hai .  Nasz  gość  przybył

razem z naszą wolontariuszką panią Magdą. Opowiadał nam o swojej pracy w szkole

oraz o tym, jak wygląda życie w tym kraju. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy,

zadawaliśmy  naszemu  gościowi  mnóstwo  pytań.  Ksiądz  Misjonarz  nauczył  nas

również piosenki, a na koniec udzielił nam błogosławieństwa po francusku. To była

fajna wizyta, miło było nam poznać i porozmawiać z osobą, która mieszka i pracuje w

tak  odległym kraju.  Obiecał  nam,  że przy  kolejnej  wizycie  w Polsce,  z  chęcią nas

odwiedzi.

Agnieszka Piskorek





WYJAZD DO KINA

W dniu 8 listopada 2019 roku byliśmy w Mul kinie na filmie pt. „Piłsudski".

Kino znajduje się w Galerii Handlowej „Nowa Stacja„ w Pruszkowie. Po przyjeździe

do  galerii  na  początku  ją  zwiedziliśmy.  Jest  w  niej  wiele  sklepów,  punktów

usługowych  i  gastronomicznych.  Potem  wjechaliśmy  windą  na  drugie  piętro

i  weszliśmy do sali  kinowej  na projekcję  filmu.  Ekranizacja  przedstawiała  historię

kilku lat życia marszałka Józefa Piłsudskiego. Od roku 1901, do czasu pierwszej wojny

światowej,  w  latach  1914  -1918.  Pokazane  było  m.in  tworzenie  armii  przez

marszałka,  która  walczyła  pod  Jego  przywództwem,  o  odzyskanie  przez  Polskę

Niepodległości.  Na  zakończenie  filmu  było  pokazane,  jak  Marszałek  Piłsudski

przyjechał  do  Warszawy,  był  triumfalnie  witany  przez  jej  mieszkańców,  w  już

Niepodległej Polsce. Bardzo się cieszę, że mogłam być na tym filmie.

Iwona Wonsiewicz







ZABAWA ANDRZEJKOWA

Listopad to miesiąc, w którym odbywają się imprezy andrzejkowe. I również

u nas taka zabawa miała miejsce 26.11.2019r. Z tej okazji zaprosiliśmy do wspólnej

zabawy naszych znajomych z Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW z Milanówka. Na

tę okazję przystroiliśmy pięknie nasz korytarz, przygotowaliśmy słodki poczęstunek,

wróżby oraz różne konkursy i atrakcje. Z niecierpliwością czekaliśmy na naszych gości.

Po ich przybyciu zaczęła się impreza na całego. Bawiliśmy się świetnie, leciała nasza

ulubiona muzyka, każdy wyglądał super. Lubię takie zabawy w naszym Domu. 

                                                             Magdalena Paczesna







KIERMASZE ŚWIĄTECZNE

Przed Świętami Bożego Narodzenia odbywają się kiermasze, na których można

zakupić ozdoby świąteczne (choinki, stroiki, bombki, itp.) oraz prace wykonane przez

nas w ramach terapii zajęciowej w Naszym Domu. W tym roku byliśmy w Grodzisku

Mazowieckim w Szpitalu Zachodnim oraz w parafiach Miłosierdzia Bożego, przy ul. E.

Orzeszkowej  10,  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy,  przy  ul.  Piaskowej  21,

Przemienienia  Pańskiego,  przy  ul.  Łącznej  1.  Naszymi  pracami  było  bardzo  duże

zainteresowanie.  Milo  popatrzeć,  iż  ludzie  interesują  się,  podziwiają,  gratulują

talentu oraz zakupują nasze prace. 







SPOTKANIE OPŁATKOWE

W dniu 17 grudnia odbyło się w naszym Domu spotkanie opłatkowe. Przybyło

bardzo dużo gości. Na początku zostaliśmy wszyscy przywitani przez panią kierownik,

a następnie został wystawiony program słowno - muzyczny o tematyce świątecznej,

który  przygotowała  nasz  grupa  teatralna.  Występ  wszystkim się  bardzo  podobał,

dostaliśmy  głośne  brawa.  Po  przedstawieniu  zaproszeni  gości  złożyli  wszystkim

obecnym życzenia  bożonarodzeniowe.  Potem wszyscy  podzieliliśmy się  opłatkiem

i udaliśmy się na wigilijny poczęstunek. Było bardzo dużo pysznych potraw: pierogi,

ciasta, barszczyk czerwony, sałatki, ryby i wiele innych. Super było to, że każdy z nas

znalazł pod choinką prezent, co nas bardzo ucieszyło. Lubię święta w naszym Domu.

Renata Orzechowska









I  tak Nasi  Kochani  Czytelnicy  upłynął  nam rok 2019r.  Wiecie, to był  bardzo

ciekawy czas, jak widzieliście dużo się u nas działo. 

A teraz zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2020, więc…..

Pozdrawiamy Was gorąco i do zobaczenia w przyszłym roku ;)


