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Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych 

Wiadomości. Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. 
Życzymy miłej lektury  



I TAK O TO NASTAŁ  2019. 

TAK, NASI KOCHANI CZYTELNICY JESTEŚMY STARSI O ROK ;) 

2018 TO DUŻO NOWYCH DOŚWIADCZEŃ, NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI, NOWYCH 

ZNAJOMOŚCI, PRZEŻYĆ ORAZ WYDARZEŃ. 

ALE CO BYŁO W 2018 ROKU, TO JUŻ WIECIE, TERAZ ZACZYNAMY NOWY ROZDZIAŁ 

W ŻYCIU NASZEGO  

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY KSN AW W PODKOWIE LEŚNEJ 

:) 

 

"Chłopiec z burzy" 

 W dniu 23 stycznia wybraliśmy się do kina w Grodzisku 

Mazowieckim na film pt. „Chłopiec z burzy”. Film opowiadał o chłopcu 

o imieniu Michael, który uratował przed kłusownikami trzy pelikany. 

Michael zaopiekował się zwierzętami, karmił je, uczył polować na ryby 

oraz latać. Kiedy zwierzęta dorosły opuściły swojego opiekuna, jednak 

po jakimś czasie jeden z nich powrócił do chłopaka. Od tego momentu 

Michael i pelikan – Pan Percival zostali najlepszymi przyjaciółmi. 

Któregoś dnia ojciec Michael’a wypłyną na połów ryb, niestety 

spotkała go tam ogromna burza. Na ratunek mężczyźnie przybył 

pelikan, z którym przyjaźnił się jego syn. Pan Percival uratował mu 

życie. Dzięki mieszkańcom wioski, Michael zdobywa możliwość 

wyjazdu do szkoły. W tym czasie, w wyniku polowania kłusowników 

pelikan zostaje zabity. Michael bardzo jest tym zasmucony. Po jakimś 

czasie chłopak zdobywa wykształcenie oraz staje się bogatym 

człowiekiem, nie zapominając o swoim ukochanym przyjacielu. W 

miejscu tej niesamowitej przyjaźni, między chłopcem a pelikanem, 



powstaje rezerwat. Bardzo się cieszę, że mogłam obejrzeć ten film, 

który był bardzo poruszający i pouczający. Polecam go obejrzeć.  

Marta Górzyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncert Tomasza Żółtko 

 W dniu 5 lutego 2019 roku przyjechał do nas muzyk, 

kompozytor, poeta, teolog i publicysta, pan Tomasz Żółtko. Jedna z 

najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci współczesnej 

piosenki autorskiej. Zaśpiewał dla nas swoje autorskie utwory, w tym 

najbardziej znany "Kochaj mnie i dotykaj". Akompaniował do nich na 

gitarze. Niektóre z utworów były bardzo refleksyjne, skłaniające do 

głębszego spojrzenia na siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Cały 

koncert bardzo mi się podobał. 

Iwona Wonsiewicz  

 

 

 

 

 

 



Bal Walentynkowy 

 W dniu 21 lutego pojechaliśmy do Mediateki w Grodzisku 

Mazowieckim na zabawę walentynkową, zorganizowaną przez 

Warsztat Terapii Zajęciowej "Malwa". Mediateka, to nowy obiekt w 

Grodzisku, wywarł na nas bardzo duże wrażenie, sala, na której 

odbywała się zabawa była duża, pomieściła bardzo wiele osób. Oprócz 

nas były tam również placówki m.in. z Żyrardowa, Milanówka, 

Grodziska Mazowieckiego. Miałam okazję zobaczyć się, porozmawiać 

oraz potańczyć ze znajomymi, których często nie widuję. Bardzo fajnie 

się bawiłam. Organizatorzy zapewnili dla wszystkich również słodki 

poczęstunek, smaczne kanapki, zimne i gorące napoje. Wszyscy 

wróciliśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy za zaproszenie i udaną 

zabawę. 

Marta Gruszczyńska 

 

 



 

 

 

Zajęcia z robotyki 

 Dnia 28 marca byliśmy na zajęciach z robotyki. Odbywały się one 

w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim. Na miejscu mogliśmy 

zobaczyć 8 robotów, do każdego z nich był tablet, dzięki któremu 

można było nimi sterować. Wszyscy mieliśmy możliwość poprowadzić 

takim robotem, najpierw wyznaczaliśmy mu trasę ruchu, potem 

zmienialiśmy jego kolor i dźwięki. Sterowanie takim robocikiem było 

bardzo fajne. Kolejną atrakcją była „wirtualna rzeczywistość”. Dzięki 



specjalnym okularom można było podziwiać widoki z Mont Everest 

oraz wielkie miasta z wysokości. Było to bardzo niesamowite uczucie 

patrząc na świat z takich odległości. Na koniec wszyscy otrzymaliśmy 

pamiątkowe pieczątki na rękach z wizerunkiem robota. Cieszymy się, 

że mogliśmy tam być. 

Aneta Jankowska 

Bartłomiej Kowalski  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiermasze wielkanocne 

 Przed świętami wielkanocnymi odbyły się trzy kiermasze, 

podczas których była możliwość zakupienia ozdób świątecznych 

wykonanych przez nas podczas zajęć. Miały one miejsce w Grodzisku 

Mazowieckim, pierwszy w Szpitalu Zachodnim, a kolejne dwa przy 

kościołach, przy ulicy Piaskowej oraz Łącznej. Jak co roku było duże 

zainteresowanie naszymi pracami, usłyszeliśmy wiele miłych słów. Za 

każdym razem bardzo nas to cieszy i mamy większą motywację do 

działania oraz nabywania nowych umiejętności. Dziękujemy wszystkim 

tym, którzy nas wsparli podczas kiermaszy. 

Marta Górzyńska 

 

 

 

 



Spotkanie Wielkanocne 

 We wtorek 16 kwietnia mieliśmy spotkanie wielkanocne w 

naszym domu. Na tę okazję przyjechał ks. Stanisław Jurczuk, który 

poświęcił przygotowane przez nas pokarmy oraz złożył nam wszystkim 

świąteczne życzenia. Spędziliśmy bardzo miło czas, rozmawialiśmy, 

jedliśmy dużo dobrych potraw, były mazurki, babki, serniki, żurek, 

różne sałatki, ciepłe i zimne napoje i oczywiście jajka, w różnych 

postaciach. Wszystko było pyszne. Na koniec otrzymaliśmy życzenia od 

naszej pani kierownik oraz czekoladowe zające. Lubię święta w naszym 

domu. 

Łukasz Wojda  

 

 

 



Spotkania edukacyjne 

 Co jakiś czas w naszym ośrodku mamy spotkania z panią 

stomatolog Kasią. Dowiadujemy się na nich różnych ciekawych i 

pożytecznych rzeczy na temat higieny i pielęgnacji jamy ustnej i 

zębów. Pani stomatolog powiedziała nam, jakie są powierzchnie 

zębowe, jakich szczoteczek i past do zębów trzeba używać, że 

powinniśmy pić dużo wody i przestrzegać odpowiedniej diety, jeść jak 

najmniej słodyczy. Na tych spotkaniach uczymy się też jak prawidłowo 

myć zęby. Uważam, że te spotkania są bardzo ciekawe i pouczające. 

Iwona Wonsiewicz 

 

 

 

 



Imieniny Ks. Stanisława 

 Dnia 8  maja pojechaliśmy do Milanówka na imieniny księdza 

Stanisława. Oprócz nas były placówki z Karolkowej , Deotymy, 

Piaseczna, Brwinowa, Milanówka. Gdy wszyscy przyjechali 

zaśpiewaliśmy solenizantowi “Sto lat” i złożyliśmy życzenia. Potem  

usiedliśmy do stołu I mogliśmy skosztować różnych ciast. Zjadłam 

sernik, lody i napiłam się soku pomarańczowego. Miałam okazję 

porozmawiać z kolegami z Domu, Wojtkiem i Romkiem. Była  bardzo 

miła atmosfera. Bardzo się cieszę, że tam byłam. Bardzo lubię tam 

jeździć.  

                                                       Marta Gruszczyńska  

 

 

 

 



Ku Dobru 

 W czwartek, 23 maja uczestniczyliśmy w XV spotkaniu 

integracyjno - rekreacyjnym "Ku Dobru" w Piastowie. W tym roku 

zaprezentowałyśmy cztery piosenki: ja zaśpiewałam "Małgośkę" z 

repertuaru Maryli Rodowicz, Maria i Magda zaśpiewały "Nie zadzieraj 

nosa" oraz "Tak bardzo się starałem" z repertuaru Czerwonych Gitar, 

natomiast Ania  śpiewała piosenkę pt. "We wtorek w schronisku po 

sezonie" z repertuaru zespołu Wołostaki. Każda z nas, pomimo tremy 

bardzo dobrze wypadła, otrzymałyśmy głośne brawa i gratulacje. Po 

występie oglądałyśmy inne prezentacje. Po części artystycznej wszyscy 

uczestnicy puszczali przygotowane przez organizatorów czerwone i 

niebieskie balony. Był to bardzo fajny widok, tyle balonów na raz w 

powietrzu. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu. 

Marta Górzyńska  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Warsztaty integracyjne 

 Dnia, 29 maja wzięliśmy udział w VI warsztatach integracyjnych 

"Taniec to my" w Dworze Sarmaty w Kozerach Nowych, 

zorganizowanych przez Szkołę Specjalną z Grodziska Mazowieckiego. 

Po przybyciu wszystkich uczestników zostaliśmy przywitani przez 

organizatorów oraz przedstawiono nam plan imprezy. Najpierw 

uczyliśmy się wykonywać dekoracje z papieru - stokrotki oraz rozetki. 

Kolejnym punktem była nauka tańca - każda placówka przygotowała 

układ taneczny oraz pokazywała go innym. My przedstawiliśmy układ 

do piosenki zespołu Daft Punk - "Get Lucky". Po nauce tańca 

zaproszono nas na poczęstunek, były kiełbaski z grilla oraz dużo 

słodkości. Bardzo było fajnie. 

 

Renata Orzechowska 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



VII Podkowiańska Dycha 

 26 maja odbyła się VII Podkowiańska Dycha. Jak w poprzednich 

latach wzięłam w niej udział, razem z kolegami biegłam w "Biegu bez 

barier", na dystansie 5 km. Do biegu przygotowywała nas nasza 

wolontariuszka Małgosia. Przed startem była rozgrzewka, w której 

uczestniczyli wszyscy biegnący, a było ich bardzo dużo. I 

wystartowaliśmy! Na trasie spotkaliśmy wiele osób, które nam 

kibicowały i zagrzewały do dalszego biegu. Było ciepło, ale daliśmy 

radę. W nagrody otrzymaliśmy medale, koszulki i słodkości. W 

przyszłym roku też wystartuję. 

Maria Kaflik 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marsz "Różni a Równi" 

 Sobota, 1 czerwca to dla nas był ważny dzień, gdyż w tym dniu 

odbył się Marsz "Różni a Równi". Punkt, o godzinie 14 zebraliśmy się 

pod pomnikiem Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim i po 

krótkich przemowach organizatorów, władz miasta i powiatu 

wyruszyliśmy ulicami Grodziska w kierunku Parku Skarbków. 

Towarzyszyła nam szkolna orkiestra, ulice były nadzorowane przez 

Policję, a nad naszym samopoczuciem podczas słonecznej, bardzo 

ciepłej pogody czuwała służba medyczna. W marszu uczestniczyło 

dużo osób, szliśmy z transparentem, symbolicznymi chorągiewkami 

oraz wiatraczkami. Po dotarciu do Parku Skarbków zostaliśmy 

przywitani oraz zaproszeni na występy. Nasz ośrodek również miał 

swoje reprezentantki, które zaśpiewały piosenki z repertuaru 

Czerwonych Gitar oraz zespołu Wołosatki. W parku oprócz Marszu 

było również dużo atrakcji z okazji Dnia Dziecka.  

Marta Gruszczyńska 



 

 
 

XI Olimpiada w Jaktorowie 

 Kolejny raz pojechaliśmy do Jaktorowa na XI Olimpiadę 

Niepełnosprawnych Sportowców, która odbyła się 8 czerwca. Po 

przybyciu nastąpiła rejestracja uczestników. Następnie zostaliśmy 

przywitani przez organizatorów i rozpoczęliśmy zawody. Braliśmy 

udział m.in. w odbijaniu piłeczką pingpongową, rzucaliśmy woreczkami 

do celu oraz piłką do kosza, biegaliśmy na czas. Po zakończeniu 

wszystkich konkurencji zwycięzcy otrzymali medale. Mogliśmy także 

potańczyć przy fajnej muzyce. Było bardzo fajnie. 

Marta Gruszczyńska 

 



 

 
 

VII Brwinowska SpecOlimpiada 

  11 czerwca pojechaliśmy do Żółwina na Olimpiadę Sportową. W 

zawodach uczestniczyły ośrodki m.in z Milanówka, Pruszkowa, 

Czubina. Na początku organizatorzy przywitali wszystkich, 

przedstawiono sędziów oraz złożyliśmy przysięgę. Potem zaczęły się 

zawody. Braliśmy udział w rzucie piłką do celu z punktami, rzucie piłką 

lekarską, skoku w dal, strzelaniem piłką na bramkę, biegu sprintowym. 

Pomimo bardzo ciepłej pogody była w nas siła, każdy wykazał się 

szybkością i trafnością. Kiedy wszyscy zaliczyliśmy każdą z dyscyplin, 

zostaliśmy zaproszeni na posiłek. Po obiedzie nastąpiło zakończenie 

Olimpiady oraz wręczenie pamiątkowych proporczyków. Było bardzo 

fajnie. 

Piotr Jakubowski 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Spotkanie integracyjne w WTZ w Górze Kalwarii 

 W dniu 13 czerwca 2019 roku pojechaliśmy do Galerii  przy 

Rynku, im. Zofii Biernackiej w Górze Kalwarii. Galeria mieści się przy 

Warsztatach Terapii Zajęciowej, w jednej z placówek naszego 

Stowarzyszenia. Po przyjeździe zostaliśmy przywitani przez pana 

Łukasza, kierownika placówki, który zaprowadził nas do galerii. 

Oglądaliśmy w niej rzeźby drewniane, wykonane przez jednego z 

podopiecznych tych warsztatów, były to głównie ptaki, bardzo mi się 

one podobały. Potem udaliśmy się z panem Łukaszem do dalszej części 

ośrodka i zwiedziliśmy pozostałe pracownie znajdujące się w tych 

warsztatach. Później poszliśmy do jednej z sal na smaczny 

poczęstunek. Następnie wyszliśmy do ogrodu, gdzie mogliśmy 

odpocząć, integrując się z koleżankami i  kolegami z innych 

warsztatów, którzy też zostali zaproszeni do tej galerii. Od strony ulicy 



przy budynku ośrodka było rozstawione stoisko, gdzie można było 

zobaczyć prace wykonane na zajęciach przez uczestników tych 

warsztatów. Bardzo mi się tam podobało i cieszę się, że mogłam tam 

pojechać. 

Iwona Wonsiewicz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



XV Festiwal Otwarte Ogrody 

 W dniach od 14 do 16 czerwca 2019 roku w Podkowie Leśnej 

odbył się po raz piętnasty Festiwal „Otwarte Ogrody”. Jest to impreza, 

w czasie której w przydomowych ogrodach i w obiektach kulturalnych 

miasta odbywają się, m.in różne koncerty muzyczne, recytacje poezji, 

wystawy malarstwa, warsztaty. W ogrodzie przy naszym ŚDS 

przygotowaliśmy warsztaty wykonywania lampionów. Można było 

zrobić lampion ze świeczką, w szklanym słoiku lub innym naczyniu, 

ozdabiając go koronkami, wstążkami, sznurkami w różny sposób. Było 

też stoisko, na którym można było obejrzeć prace wykonywane przez 

nas w ośrodku, w czasie zajęć  terapeutycznych. Warsztaty 

wykonywania lampionów bardzo mi się podobały. 

Iwona Wonsiewicz  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Dębowy Liść 

 Kolejny raz odbył się w Owczarni Przegląd Twórczości 

Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Dębowy Liść". Czternastego 

czerwca pojechałem tam wraz z moimi kolegami i koleżankami. Cała 

impreza odbywała się w ogrodzie, była piękna, słoneczna pogoda. Na 

początku wszyscy zostali powitani przez organizatorów, a następnie 

rozpoczęły się prezentacje artystyczne uczestników z placówek z 

Milanówka, Warszawy, Czubina, Pruszkowa i oczywiście moich 

koleżanek. Marta, Magda, Ania i Maja zaprezentowały cztery piosenki, 

były one bardzo fajne, a dziewczyny wypadły świetnie. Otrzymały dużo 

braw, gratulacji oraz pamiątkowy dyplom i upominki. Po skończeniu 

występów zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek, a następnie w 



bardzo dobrych nastrojach wróciliśmy do Podkowy Leśnej. Fajnie było 

tam być. 

Łukasz Wojda 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imieniny Marty 

 W poniedziałek, 22 lipca pojechaliśmy na imieniny do naszej 

koleżanki Marty, do Milanówka. Na miejscu uroczyście złożyliśmy jej 

życzenia, wręczyliśmy prezenty oraz odśpiewaliśmy głośne "STO 

LAT!!!". Następnie zostaliśmy zaproszeni do stołu na poczęstunek, 

jedliśmy pyszną kiełbaskę z grilla, sałatki, ziemniaczki z sosikiem...... 

mmmm pycha. Nie zabrakło również słodkości. Marta ma bardzo 

piękny ogród, mogliśmy po nim pospacerować i go podziwiać. Jak 

zawsze, wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy. Dziękujemy Marcie za 

zaproszenie i za gościnę. 

 

Tomasz Kaliński 

 

 

 



I TAK KOCHANI NASI CZYTELNICY U NAS WYGLĄDAŁA 

PIERWSZA POŁOWA 2019.  

NADSZEDŁ CZAS ODPOCZYNKU, REGENERACJI SIŁ......... 

 ŻYCZĄC WAM WSPANIAŁEGO URLOPU POŻEGNAMY SIĘ ŚPIEWAJĄCO ;) 

TEKSTEM PIOSENKI MAJKI JEŻOWSKIEJ 

 

Pracowałeś prawie rok 

Oszczędzałeś każdy zarobiony grosz 

By wyjechać gdzieś stąd 

Musisz w końcu zresetować się 

Spakowana walizka dawno w kącie jest 

Wszyscy już czują ze 

 

Ida wakacje 

Ciepłe lato jest o krok 

Nasze wakacje 

Czekasz na nie cały rok 

Ida wakacje 

Dzikie noce słodkie dni 

TO co chcesz się zdarzy w słońcu na plaży 

Poczuj ten gorący rytm 

 

Możesz jechać dokąd chcesz 

Morze, góry, mazury 

Kraków, albo hel 

Wszędzie tam cudnie jest 

Nawet gdy na niebie słońca brak 

Każda nowa przygoda ma niezwykły smak 



Życie znów nabiera barw 

 

Ida wakacje 

Ciepłe lato jest o krok 

Nasze wakacje 

Czekasz na nie cały rok 

Ida wakacje 

Dzikie noce słodkie dni 

TO co chcesz się zdarzy w słońcu na plaży 

Poczuj ten gorący rytm 

 

POZDRAWIAMY! ;) 

UCZESTNICY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY KSN AW  

W PODKOWIE LEŚNEJ 


