
 1 

KKWWAARRTTAALLNNIIKK::  SSTTYYCCZZEEŃŃ  ––  LLUUTTYY  --  MMAARRZZEECC  22001122  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych Wiadomości. 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. 

Życzymy miłej lektury ☺. 
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WYJŚCIE DO KINA 

 

 Dnia 20 stycznia wyszliśmy do kina do Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie    

Leśnej. Poszły z nami także nasze terapeutki: Iwona, Hania, Julita i Bogusia. Szliśmy kilka 

minut ulicami miasta. Dotarliśmy na miejsce przed godziną 13:00. Na początku nie 

wiedziałam, co to będzie za film. Okazało się, że był to: "Happy Feet: Tupot małych stóp 2".  

Film z początku mi się nie podobał, jednak z czasem mnie wciągnął i postanowiłam obejrzeć 

pierwszą część.  

 Pierwsza część opowiada o prawdziwych zwyczajach godowych pingwinów. Główny 

bohater o imieniu Mambo w przeciwieństwie do swoich braci, nie umiał śpiewać, ale potrafił  

świetnie tupać.  

Całe stado pingwinów miało problem ze zbyt małą ilością żywności, gdyż ludzie wyławiali 

większość ryb. Dzięki Mambo, który zdołał porozumieć się z ludźmi, całe stado mogło 

przeżyć.  

Druga część była równie ekscytująca, jak pierwsza. Ogólnie obydwa filmy bardzo mi się 

podobały, dlatego gorąco je polecam!!!  

          Magdalena Paczesna 
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ZIMOWY SPACER  

 Dnia 21 stycznia z rana spadł bardzo 

duży śnieg. Wszyscy uczestnicy z ośrodka 

poszli lepić bałwana. Niektórzy rzucali się 

śnieżkami. Bardzo dobrze się bawiliśmy. W 

tym czasie panie terapeutki nas fotografowały. 

Na koniec poszliśmy na krótki spacer. 

       

          Agnieszka  Piskorek 

 

 

 

ZABAWY OSTATKOWE 

 

           Dnia 14 lutego odbyła się dyskoteka walentynkowa. Było bardzo przyjemnie. Były 

konkursy takie jak: taniec na gazecie, konkurs karmienia jogurtami i quiz walentynkowy.   

Konkurs z jogurtami podobał mi się najbardziej ze wszystkich. Zadanie polegało na tym, że 

panie miały zawiązane oczy i karmiły jogurtami panów. Było bardzo śmiesznie, bo prawie 

wszyscy byli bardzo brudni. 

          Dnia 16 lutego był bal karnawałowy. Byli goście z Warszawy z Dzielnicowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy i z Warsztatu Terapii Zajęciowej, przy ul. Spacerowej 

w Milanówku. Było bardzo fajnie i dużo tańczyliśmy. Były konkursy takie jak: jedzenie 

pączków na czas, taniec z balonami, taniec na gazecie.    

                                                                                                                     Piotr Jakubowski 

 

 W ostatnim tygodniu karnawału  były dwie 

imprezy: dyskoteka walentynkowa i bal karnawałowy. 

Było bardzo miło i wesoło. Było wiele konkursów, np.: 

tańce z balonami,   konkurs „Jaka to melodia?”, taniec na 

gazecie. Szczególnie jeden  konkurs mi się podobał, jak 

panie z zawiązanymi oczami karmiły panów jogurtami. 

Piotr Banasiewicz był bardzo brudny. Uśmiałem się do 

łez. Był poczęstunek: pączki, faworki  i ciastka. Muzyka była dyskotekowa. Było bardzo 

wesoło i miło.         Tomasz Kaliński 
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Dnia 14 lutego w naszym Domu odbył się bal 

walentynkowy. Była dyskoteka oraz różne konkurencje. 

Mieliśmy również mały poczęstunek. Dla osób, które brały 

udział w konkursach i wygrały były drobne upominki. 

Wygrałam quiz walentynkowy, polegający na odpowiadaniu 

na pytania dotyczące walentynek. Dostałam nagrodę. Uczestnicy przez kilka poprzedzających 

dni przygotowywali walentynki, które były rozdawane w tym dniu. Oprócz kartek uczestnicy 

otrzymali przepiękne serca z gliny zrobione przez pracownię ceramiczną. Zabawa była 

znakomita i wszyscy bawiliśmy się dobrze.  

                                                                                 Marta Górzyńska 

 

Dnia 16 lutego w naszym Ośrodku odbył się bal 

karnawałowy, na który byli zaproszeni uczestnicy z  

Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy, przy 

ul. Górskiej w Warszawie i z Warsztatu Terapii Zajęciowej 

przy ul. Spacerowej w Milanówku. Na balu były różne 

konkurencje, min.: taniec z balonem, jedzenie pączków na 

czas, odgadywanie tytułów piosenek. Na balu był również 

poczęstunek. Ja z moją babcią zrobiłam faworki, które przyniosłam na bal. Zabawa była 

bardzo fajna. 

                                                                    Marta Górzyńska 

 

DZIEŃ KOBIET W NASZYM DOMU 

 

W czwartek 8 marca świętowaliśmy w naszym Domu Dzień Kobiet. Kilku naszych 

Panów spisało się na medal i przynieśli piękne kwiaty (róże i tulipany) dla naszych uroczych 

Pań. Byli to: Andrzej Nowaczek, Dariusz Szram, Arek Tyszka, i nasz kierowca Tomek 

Broński. Pozostali Panowie złożyli Paniom serdeczne życzenia z okazji ich święta. 

     Kasia Rosa, Piotr Czarnecki, Hanna Karkowska 

 

Ja  dostałam również kwiaty w domu od brata Piotrka – to były piękne czerwone róże.   

         Kasia Rosa 
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Ja natomiast wręczyłem piękne czerwone róże wszystkim moim Paniom w Domu – 

mamie i trzem siostrom, bo czwarta siostrzyczka jest jeszcze za malutka, żeby dostawać takie 

prezenty – ma dopiero 3 miesiące☺. Wszystkie bardzo się ucieszyły i to sprawiło mi ogromną 

radość. Bardzo lubię, kiedy moja Mama i siostry są szczęśliwe.  

         Piotr Czarnecki 

 

 

DZIEŃ KOBIET 

Po raz pierwszy Święto Kobiet - tzw. Matronalia, było obchodzone w starożytnym 

Rzymie. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, a związane było z 

początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Mężowie dawali wtedy swoim żonom 

prezenty i szanowali je za to, że są płodne (dają im potomków).  

 W czasach PRL-u (Polska Rzeczpospolita Ludowa - nazwa państwa polskiego w 

latach 1952–1989) kobiety dostawały takie prezenty jak: rajstopy, ręczniki, ścierki, mydła, 

kawy, a kobietom wręczano wtedy masowo goździki. 

 Dziś w Polsce mężczyźni dają kobietom nie tylko prezenty, ale także kwiaty i małe 

upominki, np. czekoladki, perfumy, itp. Chłopcy dają swoim mamom kartki i składają życzenia.  

 W wielu krajach Dzień Kobiet jest obchodzony w różnych dniach, ale najczęściej 

spotykamy się z datą 8 marca.  

Magdalena Paczesna 

 

źródło: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Kobiet#Dzie.C5.84_Kobiet_wsp.C3.B3.C5.82cze.

C5.9Bnie 
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ANGIELSKIE MARIONETKI  

 

 Muppety są to marionetki  imitujące ludzi, 

zwierzęta i fantastyczne stwory. Po  raz  pierwszy  

można   je  było  obejrzeć   w  1969 roku w 

popularnej  ,,Ulicy Sezamkowej”. Pierwszy 

pełnometrażowy    film  z  udziałem  Muppetów  

nakręcono   w  1979r. i nosił on tytuł: ,,Wielka  

Wyprawa Muppetów”. 

      Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muppety 

 

 W poniedziałek 12 marca wybraliśmy  się do  kina   na   film  Pt. „Muppety”. Został  

on nakręcony na  podstawie telewizyjnego programu dla  dzieci  noszącego  tytuł „The 

Muppet Show”. 

Współczesne  Muppety  są  kontynuacją tego kultowego programu,  który  bardzo umiejętnie 

łączył w sobie edukację, rozrywkę i „wielki show” z  udziałem gwiazd. 

 Film opowiada historię dwójki przyjaciół - Waltera i Gary’ego – z których jeden był 

człowiekiem a drugi Muppetem. 

Dziecięca fascynacja Muppetami skłoniła braci do odbycia wymarzonej podróży do starej, 

zrujnowanej wytwórni „The Muppet Show”. Tam przypadkowo dowiedzieli się o niecnych 

zamiarach pewnego złego  biznesmena, który zamierzał zburzyć wytwórnię, ponieważ 

znajdowały się pod nią ogromne złoża ropy naftowej. 

 Walter oraz Gary z narzeczoną Mary przekonali Kermita do zjednoczenia całej ekipy 

Muppetów i wystawienia wielkiego show, z którego dochód miał uratować wytwórnię. 

Film był świetny i bardzo nam się podobał. Chcielibyśmy go obejrzeć jeszcze raz. 

 

Ten   artykuł  powstał przy współpracy 

wszystkich uczestników  pracowni komputerowej. 
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WIOSNA 

 Zaczęła się wiosna i porządki w ogrodzie. Przyszedł czas aby 

oczyścić trawniki ze starych liści i zrobić miejsce na świeżą zieloniutką 

trawę. Dni stały się dłuższe i cieplejsze. Wybrałam się z moim psem 

Miśkiem na poszukiwanie wiosny. Znaleźliśmy pąki na drzewach, trawę 

zieloną, na której rosną krokusy i przylaszczki oraz małe biedroneczki i 

pszczoły. Roztopiły się śniegi zrobiło się pięknie.  

          Marlena Rahn 

 

 

WIOSENNE PORZĄDKI   

 

 Przyszedł czas na wielkie wiosenne porządki. Gdy 

zaczyna się wiosna mamy dużo obowiązków w domu i w 

ogrodzie. Bardzo ważne jest aby pamiętać o takich 

porządkach w domu,  jak: mycie okien, sprzątanie podłóg, 

trzepanie dywanów, wycieranie kurzy, zmiana pościeli, 

zdejmowanie pajęczyn, pranie firanek zasłon i obrusów. 

Prace w ogrodzie to: grabienie starych liści, przycinanie 

gałęzi, sadzenie i podlewanie kwiatów. 

Zachęcamy wszystkich do tych prac, a wokoło zrobi się czyściutko i przyjemnie ☺.   

        Marlena Rahn i Dariusz Szram 

 

 

 

„MAŁY WIELKI KRAJ” WIDZIANY OCZAMI 

ANDRZEJA PASŁAWSKIEGO 

 Dnia 9.03.2012r. odwiedził nas podróżnik 

Andrzej Pasławski i zaprezentował wspaniałą 

foto-opowieść o słowackich górach. Jak mówi 

sam autor bogatego pokazu slajdów, jego 

zamiarem jest dotrzeć tam, gdzie cisza i spokój 
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łączą się z małą ilością turystów i z ogromem przepięknych krajobrazów. Co roku ma na to 

całe dwa letnie miesiące, aby podróżując wraz z żoną, również pasjonatką podróży i fotografii, 

dotrzeć do najpiękniejszych zakątków południowo - wschodniej Europy. Wszyscy byliśmy 

zachwyceni jego opowieścią i pokazem wspaniałych zdjęć z tego małego ale jakże pięknego 

kraju, jakim jest Słowacja. Przez chwilę mogliśmy się poczuć, jak byśmy osobiście 

uczestniczyli w tej wspaniałej wyprawie. Czekamy na kolejną wizytę Pana Andrzeja w 

naszym Domu i kolejną fascynującą opowieść z podróży ☺. 

          Hanna Karkowska 

 

IDZIE WIOSNA  I WSIADAMY NA SKUTERY 

 

 Zaczęła się wiosna i sezon na jazdę 

skuterem. Wreszcie skończyły się te mrozy,   

śniegi i błota. Prawdziwy sezon zaczynam 

dopiero w kwietniu. Nie potrzebuję  prawa    

jazdy tylko dowód osobisty i muszę znać 

znaki drogowe. Zacznę jeździć starym 

skuterem, a nowy dostanę po świętach.  

Codziennie jeżdżę skuterem  do   

Środowiskowego  Domu Samopomocy w 

Podkowie  Leśnej. Skuterem  poruszam  się    

sam. Jestem samodzielny  i  dlatego  jeżdżę  skuterem. Jestem bardzo, ale to bardzo 

zadowolony, że już  zacząłem jazdę skuterem. Skutery to wspaniałe jednoślady.    

         Piotr Jakubowski 

 

TAŃCE W KRĘGU 

„Ta ńce w kręgu są to najczęściej tańce ludowe. Pochodzą z różnych regionów świata, 

m.in. z Bałkanów, Grecji, Armenii, Izraela, Rosji, Francji, Szkocji, Irlandii, z Wysp 

Kanaryjskich, z Ameryki Południowej.” Łączą w sobie: bycie w grupie, prosty, naturalny 

ruch, różnorodność melodii, radość życia, wrażliwość i zrozumienie siebie i innych.  

źródło: http://muzykaduszy.pl/taniec-wkregu_kurs_inst.php 
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W dniach 28 lutego i 27 marca u nas, w 

Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Podkowie Leśnej, odbyły się „Tańce w Kręgu”. 

W tych tańcach brały udział dwie grupy: jedna 

była „mniej sprawna” i uczyła się prostszych 

kroków, a druga sprawniejsza i uczyła się 

trudniejszych układów. Naszą instruktorką jest 

bardzo miła Pani Ania. Na początku spotkania 

zawsze robimy rozgrzewkę a później uczymy się kroków, licząc przy tym do czterech albo do 

ośmiu, żeby zapamiętać rytm. Nauczyliśmy się już kroków tańca irlandzkiego. Bardzo nam 

się podobał ten taniec. Przy nauce tańca jest dużo śmiechu i dobrej zabawy. 

         Maciej Żukowski 

 

KIERMASZE WIELKANOCNE 

 

 

Pierwszy kiermasz naszych prac odbył  się 29 marca w 

Grodzisku Mazowieckim w Szpitalu Zachodnim. Byliśmy tam od 

godziny 10:00  do 14:00. Większość naszych prac została sprzedana.  

                                                                        

                             

 Nasz kolejny kiermasz odbył się w Niedzielę Palmową 

w Podkowie Leśnej w ,,Mieście Ogrodzie”, przy naszym kościele pod wezwaniem 

świętego Krzysztofa. Było dużo ludzi i gdy wychodzili z kościoła to Piotrek, ja i 

Tomek oraz drugi Tomek, nasz kierowca, rozdawaliśmy tym ludziom ulotki. Szybko 

sprzedały się nasze palmy i jajka oraz stroiki wielkanocne. Kartki wielkanocne też 

szybko „wyszły”. W  tą niedzielę było podwójne święto: Niedziela Palmowa i Prima Aprilis.  

 

,,Niedziela Palmowa” 

 Palmowa Niedziela słynie z palemek i pamiętamy, że Pan Jezus 

wjechał na osiołku do Jerozolimy i cała ludność radośnie przywitała 

Jezusa Chrystusa, a witali Go palmami. 
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Pierwszy witał św. Piotr i wołał: ,,Błogosławiony ten, który przychodzi w 

Imię Pańskie, Pokój na Niebiosach, Hosanna na Wysokości!”, a za 

Piotrem zaczęli radośnie i bardzo głośno wołać ludzie: ,,To Jezus z 

Nazaretu, Hosanna, Hosanna na Wysokości, to Prorok Jezus!”. Gdy Pan 

Jezus to usłyszał, to rozpłakał się i to bardzo, a Pasję, czyli ukrzyżowanie i 

zmartwychwstanie to znamy na pamięć…  

 

Wesołego Alleluja!!! 

Michał Jachimski 

 

 

W dniu 29.03.2012r. w 

Szpitalu Zachodnim w 

Grodzisku Mazowieckim 

odbył się kiermasz naszych 

prac. Sprzedawaliśmy takie 

przedmioty, jak: palemki, 

ozdobne jajka wielkanocne, 

gliniane anioły, koguty, zające, 

torebki zdobione różną 

techniką.  Była terapeutka 

Julita, która sprzedawała 

nasze prace. Było nas trzech 

do pomocy: Bartek, Piotrek i 

ja Tomek. Było bardzo miło i ciepło.  

Kiermasz trwał od godziny 10:00 do14:00.  

W Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2012r. przy kościele św. Krzysztofa w Podkowie 

Leśnej był kolejny kiermasz. Sprzedawaliśmy: palemki, anioły, domki z gliny, koguty, jajka 

wielkanocne, stroiki. Ludzie najchętniej kupowali palemki, jajka wielkanocne i stroiki.. 

Kiermasz trwał od 10:00 do 15:00. Było bardzo zimno, a wiatr wciąż przewracał nasze prace. 

Mieliśmy ze sobą gorącą herbatę i kawę oraz kanapki na śniadanie. Nasze prace sprzedawały 

terapeutki: Julita, Iwona, Bogusia i Hania. Było czworo podopiecznych: Piotrek, Michał, 

Joasia i ja Tomek. Było bardzo miło.            

Tomasz   Kaliński   
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                                  PISANKI, KRASZANKI, MALOWANKI 

 

„Na wielkanocnym stole od wieków królowało jajko uważane przede wszystkim za 

symbol źródła (życia), ale także zmartwychwstania, odrodzenia, powrotu do życia. W 

mitologiach wielu ludów można znaleźć opowieść o jaju, z którego powstał świat. W 

symbolice chrześcijańskiej jajo skojarzone zostało z osobą Chrystusa Zmartwychwstałego, 

który ,,wstał z grobu,  jak z jaja kurczę”. Najstarsze pisanki znaleziono ponad 5 tys. lat temu 

w Egipcie. Wiadomo, że znane były również u starożytnych Persów i Fenicjan. Na ziemiach 

polskich jajka malowano jeszcze przed przyjęciem przez Polskę chrztu. Nie wiadomo skąd 

wziął się zwyczaj malowania jajek. Być może związane jest to z legendami: pierwsza z nich 

mówi, że płaczącej przy grobie Chrystusa Marii Magdalenie objawił się anioł i rzekł: ,, Nie 

płacz Maryjo – Chrystus zmartwychwstał”. Wówczas wróciła ona do swojego domu i 

zobaczyła, że pozostawione tam jajka zabarwione są na kolor czerwony. Wyszła wtedy przed 

dom i rozdawała je napotkanym apostołom, informując o zmartwychwstaniu Pana. Inna 

legenda głosi, że biedak, który spotkał Chrystusa prowadzonego na śmierć, postanowił mu 

pomóc nieść krzyż. Postawił przy tym koszyk z jajkami. Gdy wrócił , spostrzegł, że 

pozostawione w koszyku jajka maja kolorowe skorupki. Niegdyś uważano, że malowanie jaj 

jest jednym z warunków istnienia świata. Znane są przeróżne techniki zdobienia jaj, i w 

związku z tym różnie się one nazywają. Jaja farbowane na jednolity kolor noszą nazwę 

malowanek lub kraszanek lub byczków. Jeśli na tak umalowanym jaju wydrapany jest wzór, 

wówczas takie jajo  nosi nazwę skrobanki lub rysowanki. Pisanka, której nazwę często mylnie 

przypisuje się każdemu dekorowanemu jajku – jest jajkiem zdobionym w wielobarwny deseń 

uzyskiwany przez wielokrotne pokrywanie niektórych części woskiem i zanurzanie w 

różnych barwnikach. Dawniej zdobienie jaj w geometryczne lub roślinne wzory zajmowały 

się wyłącznie kobiety. Wypędzały one z izby każdego mężczyznę i odczyniały urok, jaki 

mógł on rzucić na pisanki i jeszcze nie ozdobione jaja słowami: ,, Sól ci w oczy, kamień w 

zęby. Jak ziemia woskowi nie szkodzi, tak twoje oczy niech nie szkodzą pisankom”. Pisanki 

miały w wierzeniach ludowych znaczenie magiczne. Jajo było lekarstwem na chorobę, urok, 

chroniło przed pożarem, pomagało również zdobyć upragnioną dziewczynę lub chłopaka. 

Zapewniało również urodzaj, szczęście i pomyślność. Toczenie jaja po ciele chorego 

miało ,,wlewać” w niego nowe siły. Noworodka myło się w wodzie, do której wkładano, wraz 

z innymi przedmiotami mającymi zapewnić szczęście i bogactwo, również jajo. 
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Wydmuszki pisanek wielkanocnych położone pod drzewami owocowymi miały chronić je 

przed szkodnikami. Wierzono, że rzucone w płomienie gaszą pożar. Jaja malowane w okresie 

przesilenia wiosennego zakopywano pod progami mieszkań, budynków gospodarczych lub 

przed furtką prowadzącą do domu. W wielu kulturach na powitanie wiosny przygotowywano 

ucztę, której główną potrawę stanowiły jaja. Dzielono się nimi z bydłem domowym, a 

skorupki mieszano ze zbożem i rzucano w orną ziemię, aby dawała wysokie plony. Skorupki 

rzucano tez na dachy domów, aby chronić budynki przed piorunem. Do dziś we wschodnich 

regionach Polski praktykuje się obchodzenie domu ze święconymi jajkami, co ma uchronić 

dom i jego mieszkańców przed złymi duchami i czarami.” 

Polecam powyższe sposoby zabezpieczenia się przed ,,złymi” jako, że Wielkanoc 

blisko, a przezorności nigdy zbyt wiele. 

Symbolem Świąt WIELKIEJNOCY jest jajko. 

  

                                                                               Źródło:  mój domowy kalendarz ☺ 

          Joanna Stodolska 

 

 

 

 

 


