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Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych Wiadomości. 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. 

Życzymy miłej lektury ☺☺☺☺. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Warsztaty Umiejętności Technik Rękodzielniczych w Łucznicy, w ramach projektu 
„Poszerzyć Kr ąg”, realizowanego przez PCPR w Grodzisku Mazowieckim 

 
W dniach od 21 do 30 września 2013r. byłam na szkoleniu w Łucznicy. Wzięłam udział             
w zajęciach z fuszingu, które prowadziła Pani Ola. Uczyliśmy się techniki wtapiania różnych 
elementów w szkło, a polegało to na tym, że dostałam kawałek szkła i ułożyłam kwiatka z 
małych kolorowych szkiełek, następnie to wszystko trafiało do pieca i w wyniku wysokiej 
temperatury kolorowe szkiełka wtopiły się w szkło, na którym zostały ułożone w kształcie 
kwiatka. Odbywały się także zajęcia z ceramiki, prowadzone przez Panią Justynę. Podczas 
tych zajęć wykonałam skarbonkę oraz mydelniczkę w kształcie liścia. Szkolenie, które 
odbyłam w Łucznicy było bardzo fajne i miałam okazję wielu rzeczy się nauczyć.  
              
 

Marta Gruszczyńska 
 

 
 
 

IX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
„Ogrody Integracji” w Grodzisku Mazowieckim 

 
W dniu 27 września 2013 roku w Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim odbył się po raz IX Powiatowy Przegląd Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji”. 
Impreza rozpoczęła się o godz. 10:00 od powitania wszystkich 
przybyłych i przedstawienia jury, w którym byli m.in. Paweł 
Dłużewski, Janusz Zaorski, Janusz Tylman, Czesław Majewski i 
inni, oraz sponsorów. Poczym zaczęły się występy konkursowe, 
wystąpiło wielu uczestników z warsztatów terapii zajęciowej, 
domów pomocy społecznej, szkół i innych ośrodków m.in. z 

naszego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 
Przedstawienia były o różnej tematyce, dużo było spektakli o ekologii. Po odpowiednim 
przygotowaniu w garderobie wystąpiliśmy też my z przedstawieniem pt. „Kryzys w biznesie” 
Wszystkie występy bardzo podobały się zgromadzonej na sali publiczności, oklaskiwali je 
gromkimi brawami. Na zakończenie wszyscy otrzymali nagrody. My dostaliśmy pamiątkową 
statuetkę, słodkie krówki, oraz nagrody rzeczowe, kuchnię elektryczną.  
 

Iwona Wonsiewicz 
 

 
Dnia 27.09.2013r. nasz Ośrodek wziął udział w IX Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody 
Integracji” w Grodzisku Mazowieckim. Nasi aktorzy wystawili 
przedstawienie pt. „Kryzys w biznesie” opowiadające o ludziach 
zmagających się z problemami biznesowymi, a także odbyła się 
wystawa prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne. Nasz 
występ bardzo podobał się publiczności zgromadzonej na widowni. 
Otrzymaliśmy głośne brawa i dużo gratulacji. Po występach 
zostaliśmy zaproszeni na ciepły posiłek. Gdy nadszedł moment 



wręczenia nagród nasz ośrodek otrzymał pamiątkową statuetkę oraz nagrody rzeczowe. 
„Ogrody Integracji” były niesamowitym przeżyciem ;). 
 

                                                                        Joanna Stodolska 
 

 
W piątek 27 września wzięliśmy udział w IX Przeglądzie 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych Ogrody Integracji w 
Grodzisku Mazowieckim. Na Przeglądzie zaprezentowaliśmy 
przedstawienie pt. „Kryzys w biznesie”, opowiadające o 
problemach finansowych różnych osób i ich firm. W imprezie 
udział wzięły ośrodki m.in. z Milanówka, Grodziska 
Mazowieckiego, Brwinowa, Izdebna. Tematyka przedstawień była 
różnorodna, o ekologii, o współczesnym kopciuszku, o przyrodzie, 
o miłości. W przedstawienia wplecione były piosenki i tańce. Jury 

pod przewodnictwem pana Pawła Dłużewskiego z uwagą przyglądało się naszym zmaganiom 
artystycznym. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. 
 

Beata Zalewska 
 
Dnia 27.09.2013r pojechaliśmy do Grodziska Mazowieckiego na 
występy w ramach IX Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji”. W tej imprezie 
uczestniczyło wiele ośrodków z naszego Powiatu. Każdy 
przedstawiał ciekawe inscenizacje. My wystawiliśmy przedstawienie 
pt. „Kryzys w biznesie”. Występ wszystkim bardzo się podobał. Z 
Grodziska przywieźliśmy pamiątkową statuetkę oraz słodycze  
i upominki rzeczowe.  

 
Marta Górzyńska 

 
 

 
W dniu 27 września całą grupą pojechaliśmy do Grodziska 
Mazowieckiego na IX Powiatowy Przegląd Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji”. Na 
Przegląd przybyło wiele placówek, które zaprezentowały swoje 
umiejętności artystyczne. Nasz Ośrodek przygotował 
przedstawienie pt. „Kryzys w biznesie” opowiadający o 
zmaganiach ludzi biznesu w dzisiejszych czasach. Występ nasz 
został nagrodzony dużymi brawami i wieloma gratulacjami. Po 
ostatnim przedstawieniu jury udało się na obrady. Zostały 

przyznane nagrody indywidualne i grupowe. Otrzymaliśmy statuetkę oraz nagrody rzeczowe. 
Cała impreza była bardzo fajna i cieszę się, że mogłam w niej uczestniczyć. 
 
 

Maja Kaflik 
 
 



Piknik Integracyjny „Kultura bez barier” w Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej 

 
W niedziele 29 września w Centrum Kultury w Podkowie 
Leśnej odbył się Piknik Integracyjny „Kultura bez Barier”, 
podczas którego wystawiliśmy mieszkańcom Podkowy 
Leśnej nasze przedstawienie pt. „Kryzys w biznesie” oraz 
zaprezentowaliśmy tańce w kręgu. Występ został przyjęty 
ogromnymi brawami. Na pikniku była wystawa naszych 
prac, a także można było wziąć udział w warsztatach 
wikliny papierowej i tworzenia instrumentów 

perkusyjnych. Dla gości został przygotowany poczęstunek. 
 

Maja Kaflik 
 
29 września w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w 
Podkowie Leśnej odbył się Piknik Integracyjny „Kultura bez 
barier” zorganizowany przez nasz Środowiskowy Dom 
Samopomocy. O godz. 12:30 pani kierownik razem z panią z 
Centrum Kultury przywitały wszystkich przybyłych gości, 
potem wystąpiliśmy z naszym przedstawieniem „ Kryzys w 
biznesie”, późnej był pokaz tańców w kręgu, których 
uczyliśmy się tańczyć w naszym ośrodku i filmu „Witamy”, 
powstałego podczas zajęć filmowania odbywających się u 
nas. Poza tym można było obejrzeć i kupić prace wykonane 
przez nas, wziąć udział w warsztatach tworzenia 

instrumentów perkusyjnych z surowców wtórnych i robienia różnych rzeczy z wikliny 
papierowej. Piknik cieszył się sporym zainteresowaniem, dużo osób nam gratulowało ładnych 
prac i występów. Cieszę się, że taka impreza się odbyła i, że brałam w niej udział. 
 

Iwona Wonsiewicz 
 

 
Dnia 29.09.2013r. Nasz ośrodek był organizatorem 
wyjątkowego wydarzenia w Podkowie Leśnej, a mianowicie 
Pikniku Integracyjnego „Kultura bez barier”. Miejscem tego 
wydarzenia było Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. 
Podczas tego pikniku wystawiliśmy przedstawienie pt. „Kryzys 
w biznesie” oraz pokazaliśmy wystawę naszych prac i nasze 
umiejętności taneczne – Tańce w kręgu. Uczestnicy tej imprezy 
mogli także wziąć udział w warsztatach wikliny papierowej 
oraz tworzenia instrumentów perkusyjnych. Na wszystkich 
czekał także poczęstunek w postaci ciepłych i zimnych napojów 

oraz słodkości. Cała impreza odbyła się w świetnej atmosferze.  
 

Renata Orzechowska 
 
 
 



W niedziele – 29.09.2013r. w Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej odbył się piknik 
integracyjny „Kultura bez barier”, którego organizatorem był 
nasz Środowiskowy Dom Samopomocy. Podczas imprezy 
wystawione zostało nasze przedstawienie pt. „Kryzys w 
biznesie”, które zostało bardzo miło przyjęte i nagrodzone 
głośnymi oklaskami, a także zaprezentowaliśmy nasze 
umiejętności taneczne podczas „Tańców w kręgu”. Osoby, 
które przybyły na nasz piknik mogły wziąć udział w 
warsztatach wikliny papierowej oraz tworzenia instrumentów 

perkusyjnych, a także podziwiać wystawę naszych prac. Na gości czekał również słodki 
poczęstunek. Impreza odbyła się w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. Wszystkim 
przybyłym serdecznie dziękujemy, że byli z nami w tym dniu. 
 

Marta Górzyńska 
 
 
 

IV Festiwal Twórczości Teatralno – Muzycznej dla osób niepełnosprawnych w Błoniu 
 

W dniu 17.10. 2013 r. nasza grupa teatralna wyjechała do Błonia na 
IV Festiwal Twórczości Teatralno – Muzycznej dla osób 
niepełnosprawnych, z przedstawieniem pt. ,,Kryzys w biznesie”. W 
imprezie tej brały udział także inne ośrodki – były występy 
muzyczne i recytatorskie. Nasza kolej przypadła na godzinę 14:00. 
Podczas występu otrzymaliśmy głośne brawa, a po zakończeniu 
gratulacje. W nagrodę każdy z nas dostał pamiątkowy medal i 
słodki upominek. Udział w festiwalu w Błoniu był bardzo udany i 
cieszę się, że mogłam w nim uczestniczyć. 

 
 

                                                                       Joanna Stodolska  
 
 

„Wał ęsa. Człowiek z nadziei” 
 

23 października Pani Kierownik zorganizowała nam wyjazd do 
kina. Pojechaliśmy na film biograficzny pt. „Wałęsa. Człowiek z 
nadziei”, który wyświetlany był w Jankach w kinie Ciemna City. 
Film przedstawiał obraz Lecha Wałęsy, jego życie, walkę ku 
wolności oraz przeżycia związane z polityką. Reżyserem 
ekranizacji jest Andrzej Wajda, a w rolach głównych 
zobaczyliśmy Roberta Więckiewicza (Lech Wałęsa) oraz 
Agnieszkę Grochowską (Danuta Wałęsa), Maria Rosaria Omaggio 
(Oriana Fallaci – dziennikarka prowadząca wywiad z Lechem 
Wałęsą),a także wielu innych znanych aktorów. 

 
                                                         Piotr Banasiewicz 

 
 



Prelekcja o Lwowie 
 

Po raz kolejny w naszym Ośrodku gościł podróżnik 
Pan Andrzej Pasławski, który tym razem opowiedział 
nam o swojej wizycie na Ukrainie. Nasz gość 
opowiadał nam o ciekawych miejscach w tym 
państwie, takim jak miasto Lwów. Oprócz świetnych 
opowieści mogliśmy obejrzeć zdjęcia, wykonane przez 
Pana Andrzeja podczas jego podróży. Spotkanie z 
podróżnikiem było ciekawym przeżyciem i 
chwilowym przeniesieniem się w miejsca oglądane na 
zdjęciach. 

 
Tomasz Kaliński 

 
 

Wyjazd w ramach projektu „Poszerzyć Kr ąg” do Ośrodka Szkoleniowo – 
wypoczynkowego „Mazowsze” w Soczewce. 

 
Kolejny raz mogliśmy uczestniczyć w szkoleniu wyjazdowym w ramach projektu 

„Poszerzyć Krąg”. Tym razem wyjechaliśmy do miejscowości Soczewka w dn. 09.11.2013r. 
– 10.11.2013r. Braliśmy udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa, mieliśmy 
zapewniony nocleg oraz wyżywienie w bardzo ładnym Ośrodku o nazwie „Mazowsze”. 
Wyjazd ten bardzo mi się podobał, a zajęcia były bardzo fajne i dużo pożytecznych informacji 
się na nich dowiedziałem. 

 
Piotr Czarnecki 

 
 

Turniej tenisa stołowego w Warszawie 
 

 
W listopadzie reprezentanci naszego Ośrodka wybrali się 
na turniej tenisa stołowego do Warszawy zorganizowany 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy PSOUU. Turniej 
odbywał się w kategorii kobiet i mężczyzn. W kategorii 
kobiet z naszego ośrodka wystąpiła Marta, która bardzo 
dzielnie walczyła ze swoimi przeciwniczkami, natomiast 
w kategorii mężczyzn wystąpił Piotr, który pokazując 
świetną grę dotarł aż do finału i w rezultacie zajął drugie 
miejsce. Nasi zawodnicy wrócili bardzo zadowoleni z 
turnieju przywożąc pamiątkową statuetkę, w kształcie 
paletki do tenisa stołowego oraz indywidualne nagrody 
rzeczowe. 

                                     
Marta Gruszczyńska 

 
 
 
 



Zabawa Andrzejkowa w Centrum Kultury w Milanówku 
 

Dnia 28 listopada w Milanowskim Centrum Kultury odbył się bal 
andrzejkowy, w którym wzięły udział ośrodki z naszego 
Stowarzyszenia. Zabawa była prowadzona przez wodzireja, który 
organizował różne konkursy z nagrodami. Dla wszystkich został 
przygotowany poczęstunek w postaci szwedzkiego stołu. Muzyka 
była puszczana z profesjonalnego sprzętu i przez profesjonalistę. 
Wszyscy bawiliśmy się świetnie, a następnego dnia bal był 
głównym tematem naszych rozmów. Mam nadzieję, że kolejne 
Andrzejki spędzimy na tak fajnej wspólnej zabawie. 

 
Agnieszka Piskorek 

 
 

W dniu 28.11.2013r. w Milanówku został zorganizowany bal 
andrzejkowy dla uczestników ośrodków całego naszego 
Stowarzyszenia. Miejscem balu było Milanowskie Centrum Kultury. 
Zabawa była wspaniała, były śpiewy i tańce, podczas których 
odbywały się konkursy z nagrodami. Był także poczęstunek – ciepłe i 
zimne napoje oraz słodkości. Zabawę prowadził wodzirej, który 
ubarwiał naszą imprezę różnymi kolorowymi strojami. Bawiłam się 
super. 

 
Renata Orzechowska 

 
 

 
Kiermasze świąteczne 

 
W tym roku mieliśmy dwa kiermasze świąteczne: pierwszy odbył się 
14.012.2013r. w Galerii Podkowa, natomiast drugi miał miejsce dnia 
15.12.2013r pod kościołem w Podkowie Leśnej. Podczas kiermaszów 
klienci Galerii Podkowa oraz mieszkańcy Podkowy Leśnej i okolic 
mogli zakupić różnego rodzaju ozdoby świąteczne wykonane ręcznie 
przez nas, m.in. stroiki świąteczne wykonane z naturalnych elementów, 
bombki zdobione techniką serwetkową i nie tylko, pyszne pierniki, 
które były pieczone podczas zajęć w pracowni kulinarnej, komplety 

zawieszek i bombek na choinkę, a także choinki z szyszek, orzechów, żołędzi. Kupujący 
mogli również nabyć ceramikę z gliny – zegary, miski, cukiernice, wazony. Było ogromne 

zainteresowanie naszymi rękodziełami i dziękujemy wszystkim, którzy w 
tych dniach byli z nami, a nasze dzieła nie jedno oko mogły ucieszyć i 
ucieszyły. 
 

Piotr Jakubowski 
 
 

 
 
 



Spotkanie opłatkowe w ŚDS 
 

19 grudnia w naszym Domu odbyło się spotkanie opłatkowe, w 
którym uczestniczyliśmy wspólnie z naszymi rodzicami, opiekunami 
oraz z zaproszonymi na tę okazję gośćmi. Podczas spotkania zostało 
zaprezentowane przedstawienie jasełkowe opowiadające o grupie 
ludzi bezdomnych, którym w odlezieniu Boga pomógł Anioł. Na 
drodze do żłóbka Jezusa spotykają Młodych Ludzi, którzy także tam 
zmierzali. Po przedstawieniu pani kierownik oraz zaproszeni goście 
złożyli wszystkim życzenia, następnie podzieliliśmy się opłatkiem 

oraz udaliśmy się na poczęstunek, który wcześniej został przez nas przygotowany. 
 

Maja Kaflik 
 

 
W czwartek 19 grudnia odbyło się u nas w Ośrodku spotkanie 
opłatkowe, na które zostali zaproszeni nasi rodzice oraz opiekunowie, a 
także osoby z instytucji państwowych m.in. pani Burmistrz Podkowy 
Leśnej, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Podkowie Leśnej, pani dyrektor Biblioteki. Na spotkaniu odbyło się 
przygotowane przez nas przedstawienie jasełkowe, po którym nastąpiły 
przemówienia i życzenia od pani kierownik, a także zaproszonych 
gości. Później wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem i udaliśmy się na 

poczęstunek. Spotkanie opłatkowe przebiegło w miłej i rodzinnej atmosferze. 
 

      Tomasz Kaliński 
 
 

Dnia 19 grudnia 2013 odbyło się spotkanie wigilijne w naszym Domu. 
Gdy przyjechałam na miejsce spotkałam w ośrodku swoich znajomych 
i ich rodziców, a o godz. 11:00 odbyło się przedstawienie, które 
przygotowali aktorzy z naszego ośrodka. Wszystkim bardzo się 
podobało nasze przedstawienie, a po nim pani kierownik przemówiła 
do gości dziękując za przybycie. Przemówili także ksiądz Stanisław, 
pani burmistrz i radni. Potem połamaliśmy się opłatkiem składając 
sobie życzenia i udaliśmy się na wcześniej przygotowany poczęstunek. 

 
 

Agnieszka Piskorek  
 
 

 
Zapraszamy na kolejne wydanie „Środowiskowych Wiadomości”, które uka że się już w 

czerwcu 2014 r. 
 
 

Pozdrawiamy,  
Uczestnicy ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej ;) 

 


