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Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych Wiadomości. 
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. Życzymy miłej lektury 

 
 



"POLSKIE BETLEJEM" 
 
 

 
 
 

 
Jest już tradycją, że co roku odbywa się przedstawienie pt: „Polskie 

Betlejem”. Biorą w nim udział uczestnicy wszystkich placówek, które wchodzą 

w skład Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej. Z naszego Ośrodka w przedstawieniu wzięli udział: Maria 

Kaflik i Paulina Łukasik – góralki, Piotr Banasiewicz – Juliusz Słowacki, 

Tomasz Kaliński – gen. Anders, i ja, Piotr Jakubowski - gen. Dąbrowski. 

Graliśmy w różnych Kościołach w Warszawie. Bardzo mi się podobało 

i w przyszłym roku też chciałbym w tym przedstawieniu wystąpić. 

 

         Piotr Jakubowski 

              



" XX-LECIE STOWARZYSZENIA" 
 

 

 
W dniu 28.01.2015r odbyła się ważna dla każdego uczestnika  

i pracownika ŚDS w Podkowie Leśnej uroczystość. W tym dniu nasze 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

obchodziło swój jubileusz XX–lecia działalności. Gala miała miejsce  

w Galerii Porczyńskich przy Pl. Bankowym w Warszawie. Na uroczystość 

zostało zaproszonych wielu gości oraz osób zaprzyjaźnionych z naszym 

Stowarzyszeniem. 

 

 

 

Na wstępie Prezes ks. Stanisław Jurczuk przywitał wszystkich 

przybyłych gości, po czym została wyświetlona prezentacja multimedialna  

o KSN AW. Następnie odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe  



pt.: „Polskie Betlejem”. Kolejnym punktem programu był godzinny występ 

Pani Edyty Geppert. Po recitalu ze smakiem zjedliśmy pyszny tort. 

 
         Aneta Jankowska 

 
 

 
 
 
 
 
 

"ZABAWA KARNAWAŁOWA" 
 
 
 

         
 
 

Dnia 16 lutego odbył się w naszym Ośrodku bal walentynkowo - 

karnawałowy. Od rana wszyscy po kolei zbierali się na zabawę w strojach 

karnawałowych. Były tańce i konkursy. Rozdawano także kartki 

walentynkowe. Najwięcej walentynek dostała Pani Joasia.  

http://sds.ksnaw.pl/index.php?action=gallery&id=203
http://sds.ksnaw.pl/index.php?action=gallery&id=203


O godz. 11:30 mieliśmy wspólne śniadanie, podczas którego był również słodki 

poczęstunek. Zabawa trwała aż do ostatniego gościa. Wszyscy się świetnie 

bawili i tańczyli. Ta impreza na długo zapadnie mi w pamięci. 

 

                   Magdalena Paczesna 
 
 

 
 
 
 

"WYJŚCIE DO GALERII W PODKOWIE LEŚNEJ" 
 

24.02.2015 r. wszyscy poszliśmy do Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ponieważ była tam wystawa obrazów 

malarki Elżbiety Kwiatkowskiej, która mieszka i maluje w Podkowie Leśnej - 

Mieście Ogrodzie. Oglądaliśmy tam mnóstwo różnych jej obrazów, które nam 

się bardzo podobały. Obrazy tej Pani były pokazywane w wielu Muzeach,  

a także znajdują się w prywatnych zbiorach. Zobaczyliśmy tam różne obrazy,  

a wśród nich takie jak: ,, Kamień I ‘’, ,, Do Żelazowej Woli”, „Owczarnia”, czy 

krajobrazy ,,Helu”. Mi najbardziej podobał się obraz ,,Nasturcje na 

parapecie”, gdyż przypominał mi on żywe kwiaty nasturcji, które były bardzo 

piękne i jednocześnie cieszyły oczy. Kwiaty były koloru pomarańczowego  

i żółtego, a liście miały okrągłe. Obrazy w Galerii oglądaliśmy z bardzo wielką 

uwagą. Czytaliśmy również informacje do nich, by dowiedzieć się, co autorka 



chciała przedstawić widzowi. Byliśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy 

obejrzeć taką wspaniałą i ciekawą wystawę, która jednocześnie była wyrazem 

minionych, słonecznych wakacji. 

                                                                           Joanna Stodolska   
 
 

 

"WYCIECZKA NA STADION" 
 
 

 
 
 

 
W dniu 9 marca 2015 roku, kilkuosobową grupą byliśmy na wycieczce 

na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wspólnie z przewodnikiem 

zwiedzaliśmy Trasę Piłkarza. Chodząc tą trasą weszliśmy na dwie trybuny dla 

kibiców, na najwyższej z nich znajduje się punkt widokowy. Zobaczyliśmy też 

płytę główną stadionu gdzie odbywają się mecze, a dostaliśmy się na nią 

wejściem, którym wchodzą piłkarze. Mogliśmy również usiąść na ławce 

rezerwowej zawodników. Byliśmy w szatni naszej piłkarskiej reprezentacji 

Polski i obejrzeliśmy ich oryginalne koszulki, potem przeszliśmy do sal 

odnowy biologicznej i masażu. Zwiedziliśmy też miejsce, gdzie pracują 

dziennikarze w czasie meczy i innych ważnych imprez oraz sale, w których są 



konferencje prasowe. Bardzo mi się podobało na naszym Stadionie 

Narodowym.  Jest on duży i ładny, cieszę się, że mogłam go zwiedzić. 

 
Iwona Wonsiewicz 

 
 
 
 

"ZWIEDZANIE SEMINARIUM" 
 
 

        
 

 
Dnia 10 marca byliśmy z Panem Darkiem na wycieczce w Wyższym 

Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie - uczelni, w której 

przyszyli księża przygotowują się do posługi kapłańskiej. Zwiedziliśmy cały 

budynek. Między innymi kościół i kaplicę, gdzie modlą się klerycy, a także 

stołówkę zwaną refektarzem oraz sale wykładowe, w której przyszli księża 

zdobywają wiedzę, pomieszczenie komputerowe i seminaryjne ogrody, a także 

miejsce odpoczynku. Byliśmy również w bibliotece.  Nasze zwiedzanie 

uwieńczyło wspólne, pamiątkowe zdjęcie przed Pałacem Prezydenckim. Cieszę 



się bardzo, że mogłam odwiedzić seminarium. Byłam pierwszy raz w takim 

miejscu.  Zrobiło ono na mnie ogromne wrażenie i na pewno będę długo je 

pamiętać. 

         Paulina Łukasik 
 
 

 
 

 
 
 

"SZKOŁA PODSTAWOWA" 
 
 

W dniu 17 marca br. przyjechali do naszego Środowiskowego Domu 

Samopomocy uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 z Grodziska 

Mazowieckiego. W tym czasie razem z nimi wykonywaliśmy ozdoby 

świąteczne. Taśmą oklejaliśmy styropianowe jajka, które następnie owijaliśmy 

różnokolorową wełną. Wykonaną przez siebie pracę dzieci mogły zabrać ze 

sobą do domu. Po ciężkiej pracy wspólnie zjedliśmy śniadanie oraz coś 

słodkiego. Potem dzieci wpisały się do kroniki i zrobiliśmy sobie pamiątkowe 

zdjęcia.  

         Piotr Banasiewicz 
 



 
 
 
 
 

"OPOWIEŚCI Z WAKACJA PANA 
PASŁAWASKIEGO" 

 
 

 
 
 

Dnia 18 marca 2015 przyjechał do naszego Domu Pan Andrzej Pasławski. 

Opowiadał nam on o wycieczce po Półwyspie Bałkańskim. Opowiadał na 

między innymi o Albanii, Macedonii, oraz Chorwacji. Przekazał nam sporo 

informacji o krajach, które zwiedził wraz z rodziną. Jego wypowiedź była 



bardzo ciekawa i interesująca. Pokazał nam mapę swojej podróży oraz zdjęcia 

z tego wyjazdu. Pan Pasławski jest człowiekiem, który ma pasję, a zagraniczne 

wyjazdy sprawiają mu dużo przyjemności. Jestem zadowolona i wdzięczna  

z wizyty Pana Pasławskiego, który chciał się podzielić wiedzą  

i wspomnieniami z wycieczki po Bałkanach. 

         Maria Kaflik 
 
 

 
 
 
 
 

"NASZE KIERMASZE WIELKANOCNE" 
 

 

   
 



W dniu 27 i 28 marca 2015r. odbyły się zorganizowane przez nasz Dom 

kiermasze świąteczne. Pierwszy odbył się w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku 

Mazowieckim, a drugi miał miejsce w Galerii w Podkowie Leśnej. Podczas 

tych kiermaszy sprzedawaliśmy ręcznie wykonane przez nas palmy 

wielkanocne, kartki świąteczne, przedmioty ozdabiane metodą decoupage,  

a także przedmioty wykonane z gliny oraz różnego rodzaju pisanki. Nasze 

ozdoby świąteczne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na kiermaszu byli: 

Edyta, Ania, Tomek, Piotrek i Maciek. 

Tomasz Kaliński 
 
 
 
 

"ŚNIADANIE WIELKANOCNE" 
 

 

 
 

 
W dniu 31 marca odbyło się spotkanie wielkanocne w naszym Domu, na 

które został zaproszony ksiądz Stanisław Jurczuk. Przed zjedzeniem 

święconego jajka wszyscy złożyliśmy sobie serdeczne życzenia oraz wspólnie 

powiedzieliśmy Wesołego Alleluja. Następnie z wielkim apetytem zjedliśmy 

żurek oraz różne sałatki i ciasta, które przygotowaliśmy na to spotkanie. Od 

Pani Kierownik dostaliśmy zajączka z czekolady i kartki z życzeniami dla 

naszych rodziców. Księdzu Stanisławowi wręczyłam kosz pełen domowych 



przetworów i własnoręcznie zrobioną kartkę z życzeniami świątecznymi dla 

pracowników i mieszkańców Domu Rehabilitacyjno Opiekuńczego  

w Milanówku. Cieszę się bardzo, że mogłam uczestniczyć spotkaniu. 

Atmosfera była miła i sympatyczna. 

Marta Gruszczyńska 
 
 
 

 
 
 

 
 

" WYJŚCIE DO GALERII" 
 
 Dnia 20.04.15 r. wyszliśmy do pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej 

zobaczyć wystawę prac Pani Kaliny Szydłowskiej - Pawłowicz. Jej obrazy 

przedstawiały krajobrazy różnych okolic z kraju i za granicy. Były tam też 

obrazy poświęcone podkowiańskiej przyrodzie: drzewom, ptakom, kwiatom.  

 W Pałacyku "Kasyno" mogliśmy również zobaczyć wystawę poświęconą 

pracy Pana Jerzego Wójcika znanego w Polsce operatora filmowego. 

Dowiedzieliśmy się, że brał udział przy nagrywaniu takich filmów jak: "Popiół 

i diament", "Faraon", czy "Potop". 

 Mogę powiedzieć, że dzień był bardzo ciekawy i udany. 
 
          Maciek Żukowski 



"ULICA INTEGRACYJNA"  
 

 

 
 

 W dniu 23 maja 2015 roku, w Warszawie, po raz kolejny, czyli już 17, 

odbyła się Ulica Integracyjna, cykliczna impreza naszego Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Honorowy 

patronat nad tegoroczną imprezą objęła Pani Rzecznik Praw Pacjenta. Festyn 

rozpoczął się mszą św. w kościele Świętego Józefa, którą wspólnie z księdzem 

Infułatem, Janem Sikorskim, koncelebrował nasz ksiądz, Stanisław Jurczuk. 

Na zakończenie mszy, kilku osobom zostały wręczone Medale Integracji. 

Dalsza część imprezy była przy Zespole Szkół nr 71, przy ulicy Deotymy. Na 

ustawionej tam scenie odbywały się różne występy, np. pokaz tańca na 

wózkach, recital Kingi Kędzierskiej, występy naszych koleżanek i kolegów  

z Warsztatu Terapii Zajęciowej, przy ul. Karolkowej w Warszawie. Nie opodal 

sceny rozstawione zostały stoiska z pracami uczestników ze wszystkich 

ośrodków naszego Stowarzyszenia. Można było te rzeczy oglądać i kupić. Było 

tam również stoisko Straży Miejskiej, Celników i inne. Bardzo mi się na tym 

festynie podobało, cieszę się, że mogłam na nim być. 

 

          Iwona Wonsiewicz 

http://sds.ksnaw.pl/index.php?action=gallery&id=210


      

 
 
 

"WARSZTATY INTEGRACYJNE W KOZERACH"  
 
 

 
 

 
Dnia 27 maja pojechaliśmy na spotkanie integracyjne w Kozerach. Na 

tym spotkaniu były ośrodki między innymi z Brwinowa, Milanówka, 

Grodziska Mazowieckiego. Uczyliśmy się przygotowywać kanapki z białym 



serem - wszyscy jedli do syta popijając kawę i herbatę. Później malowaliśmy 

obrazki i braliśmy udział w zawodach sportowych. Tańczyliśmy przy muzyce  

a także uczestniczyliśmy w konkursie piosenek „Mam talent”. Nasz 

Środowiskowy Dom reprezentowały moje koleżanki: Ania Hajduk, Maria 

Kaflik i Marta Górzyńska, które przygotowały piosenki: „Wierzę w lepszy 

świat”, „Bałkanica” oraz „Kocham Cię jak Irlandię”. Uczestnicy WTZ  

z Milanówka przygotowali pokaz mody. Ubrania były wykonane z materiałów 

ekologicznych. Wszyscy się wesoło i radośnie bawili oraz był to dla mnie 

bardzo niesamowity dzień.    

                                                                                            Agnieszka Piskorek   

 

      

\ 



"TAŃCE W PIASTOWIE" 
 
 

         
 

 

 Dnia 28 maja uczestniczyliśmy w imprezie pod hasłem "Ku Dobru" 

organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Po uroczystych powitaniach 

zaproszonych gości odbyły się programy artystyczne przybyłych na imprezę 

Ośrodków. Nasz Dom przygotował na ten dzień dwa tańce w kręgu: szkocki i 

francuski. Wszystkich kroków i figur uczyła nas Pani Anna Abramowicz. Nasz 

występ został nagrodzony nie tylko dyplomem ale przede wszystkim dużymi 

oklaskami. Z tego byliśmy najbardziej zadowoleni. To zmobilizowało nas do 

dalszej pracy. 

         Renata Orzechowska 

 

 



"MARATON PODKOWIAŃSKA DYCHA" 
 
 

 Dnia 31.05.2015r. odbył się w Podkowie Leśnej maraton "Podkowiańska 

Dycha".  W ramach tego maratonu miał także miejsce "Bieg bez barier" na 

dystansie 2,9 km i przebiegał ulicami: Lilpopa, Jana Pawła II, Jodłową, 

Reymonta, Prusa, Krasińskiego, Sienkiewicza i Mickiewicza. Nasz Dom 

reprezentowali: Piotr Czarnecki, Maja Kaflik, Piotr Banasiewicz, Piotr 

Jakubowski i my: Edyta Wosińska oraz Paulina Łukasik. Maraton rozpoczął 

się o godzinie 11.10. Zwyciężył nasz kolega Piotr Czarnecki. Drugie miejsce 

zajęłam ja Edyta Wosińska, a trzecie Piotr Jakubowski. Po wszystkich 

konkurencjach miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i medali. A na sam 

koniec wszyscy mogli spróbować przygotowanej grochówki i poczęstować się 

czymś słodkim.  

  

       Edyta Wosińska, Paulina Łukasik 

 

 



 

 

 

 

 

"DĘBOWY LIŚĆ" 

 

 W dniu 12 czerwca  byłem wraz z innymi uczestnikami  z naszego ośrodka na 

występach  „Dębowy liść" w Owczarni. W tej imprezie udział brały ośrodki  

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych powiatu pruszkowskiego. My 

przygotowaliśmy wystawę naszych prac plastycznych. 

  Podobał mi się występ ośrodka z Brwinowa "Na górce", którzy wykonali  

piosenki p.t. „Krakowską nutą". Wszystkie występy były udane. Ładnie prezentowali 

się koledzy i koleżanki z ośrodka WTZ w Milanówku, którzy wykonali stroje się z 

odpadów recyklingowych. Przedstawicielka PCPR wręczyła uczestnikom nagrody i 

dyplomy. Na koniec był gorący posiłek i ciasto. Humory wszystkim dopisały, mimo 

upalnej pogody. 

          Tomasz  Kaliński 

 
 
 



"MAŁE SIEMIONALIA" 
 
 
 

 Siemionalia to przegląd amatorskich zespołów ludowych. Odbył się w Grodzisku 

Mazowieckim w Centrum Kultury w dniu 12- 06-2015r. Były występy różnych zespołów 

tanecznych. Występował zespół z Austrii i dużo zespołów polskich o różnych nazwach. 

 Udział brało dużo szkolnych zespołów. Bardzo mi się podobał występ uczestników z mojej 

byłej Szkoły Podstawowej imienia Józefy Jotejko w Grodzisku Mazowieckim. Była wystawa 

prac plastycznych, sprzętów ludowych i regionalnych potraw.  

Bogdan Osiński  

 

 

 

 
 

 

 

 



„ OLIMPIADA W JAKTOROWIE”  
 
 
 

 Grupa uczestników naszego ośrodka pod opieką pani Iwony i pana 

Tomasza wyjechała na zawody sportowe w Jaktorowie. Uczestniczyły w nim 

osoby niepełnosprawne różnych ośrodków  nie tylko naszego stowarzyszenia. 

Przeważały konkurencje sprawnościowe i zręcznościowe takie jak: rzut na 

odległość piłką,  rzut do kosza, odbijanie piłeczki do tenisa stołowego, rzut 

woreczkami na odległość oraz biegi. 

  Nasi uczestnicy byli bardzo waleczni i starali się wypaść jak najlepiej. 

Wyróżnienie zdobył Piotr Jakubowski i Piotr Czarnecki w konkurencji 

odbijania piłeczki do tenisa. Na koniec był poczęstunek: owoce i ciasto. Cały 

zespół nagrodzono proporczykami. Wszystkim humory dopisywały i 

wróciliśmy do domów bardzo radośni. 

Paulina Łukasik 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

"III BRWINOWSKA SPECOLIMPIADA" 
 
 
 

 Na  Specolimpiadę wyjechali wszyscy uczestnicy z naszego ośrodka. Braliśmy 

udział zarówno w konkurencjach zespołowych jak i indywidualnych. Zawody odbyły 

się w Żółwinie. Brały udział w niej osoby niepełnosprawne z ośrodków naszego 

stowarzyszenia oraz z Pruszkowa i Brwinowa. Zawody otwierał burmistrz Brwinowa. 

Brałem udział trzech konkurencjach: skoku w dal, biegu na 25 metrów, bocce. Mój 

czas w biegu to 6,15 s.  

 Po zakończonych zawodach był gorący posiłek, ciasto oraz kawa i herbata. 

Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe proporczyki. Było bardzo wesoło i 

mimo, wysiłku i zmęczenia wróciliśmy bardzo zadowoleni. 

Tomasz Kaliński 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



„MARSZ RÓŻNI A RÓWNI”  
 
 
 

 Hasło tegorocznego marszu "Różni a Równi" brzmiało "Budujemy 

mosty przyjaźni z cegiełek radości, dobra, wzajemnej życzliwości". Brało w 

niej udział wiele osób z niepełnosprawnością jak i sympatyków. 

Marsz rozpoczął się o godzinie 14-tej i przeszedł ulicami miasta Grodzisk Maz. 

 Uczestnicy przeszli w kierunku Parku Skarbków, gdzie głos zabrali 

przedstawiciele władz miasta oraz instytucji związanych z działalnością osób 

niepełnosprawnych. Rozstawiono tam również stoliki z pracami plastycznymi 

i wszelkimi rodzajami twórczości artystycznej placówek, do których 

uczęszczają niepełnosprawni. Biorący udział w marszu mogli zakupić prace 

wykonane przez uczestników tych placówek, oraz zapoznać się z ich 

działalnością. Wysłuchać śpiewu, utworów wykonanych przez osoby 

niepełnosprawne. 

 Ten marsz pozwolił wszystkim spojrzeć na godne i równe traktowanie 

niepełnosprawności. 

 

Marta Gruszczyńska 

 



 

 

 

 
MAŁY KĄCIK TWÓRCZOŚCI 

 
 
Bajeczka 
  

Pewnego dnia była sobie mała dziewczynka o imieniu Dorotka, która 

służyła macosze i jej trzem córkom. Pewnego słonecznego dnia, w skrzynce na 

listy pojawiła się piękna, zdobiona złotymi literami koperta. Zawierała ona 

zaproszenie na bal. Nadawcą tego zaproszenia był, nie byle kto, tylko sam 

książę Karol. To właśnie on zaprosił wszystkie panny na wydaniu, na 

przyjęcie, podczas którego miał wybrać dla siebie przyszłą małżonkę. Macocha 

i jej trzy córki poszły na bal bez niej, jej natomiast kazały pracować. Na bal 

jednak poszła z pomocą wróżki, która wyczarowała suknie i pantofelki. Myszki 

zamieniła w konie, a dynię w karetę. Na balu olśniewała swoim wyglądem 

przez śliczną suknię i lśniące pantofelki. Książe oniemiał, gdy zobaczył 

nieznajomą była tak piękna, że książę tańczył tylko z nią. Gdy wybijała północ 

piękna nieznajoma uciekając w pośpiechu na schodach zgubiła jeden  



z pantofelków i niespodziewanie zniknęła. Książe w pogoni za swoją wybranką 

znalazł porzucony bucik. Postanowił, że pojedzie do wioski szukać właścicielki 

przepięknego pantofelka. Wśród kobiet i dziewcząt nie znalazł żadnej, lecz  

w pewnej wiosce znalazł dziewczynę, na którą pasował pantofelek. Gdy tylko 

go włożyła od razu zmieniła się w śliczną księżniczkę. 

W niedalekiej przyszłości wzięli ślub i urządzono im huczne wesele. 

Zamieszkali w zamku, który należał do księcia. I żyli długo i szczęśliwie. 

 

         Anna Hajduk 

 

 
 


