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POLSKIE BETLEJEM 2016 

 
 

 W styczniu razem z moimi kolegami i koleżankami z śds, po raz kolejny 
wzięliśmy udział w przedstawieniu bożonarodzeniowym "Polskie Betlejem". 
Występowaliśmy w Warszawie, Krośniewicach, Piastowie, Pomiechówku oraz w 
Pruszkowie. W każdym z tych miejsc zostaliśmy bardzo miło przyjęci. Zawsze 
mieliśmy dużą publiczność, a po występie otrzymywaliśmy ogromne brawa i dużo 
gratulacji. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam wziąć udział w tak niesamowitym 
przedstawieniu, jakim jest "Polskie Betlejem".  
Aktorzy: Maria Kaflik - Góralka, Paulina Łukasik - Góralka, Piotr Jakubowski - gen. 
Dąbrowski, Tomasz Kaliński - gen. Anders, Piotr Banasiewicz - Norwid, Piotr 
Czarnecki - para Smoleńska,  Anna Hajduk - solistka. 
 

          Maria Kaflik 
 
 Jak w poprzednim roku, tak i w tym wziąłem udział w przedstawieniu "Polskie 
Betlejem". Zagrałem gen. Dąbrowskiego. Przedstawienia odbywały się przez cały 
styczeń. Graliśmy m.in. w Krośniewicach, Pomiechówku, Pruszkowie. Każdy występ 



był dużym wydarzeniem, pełnym emocji. Wszędzie zostaliśmy bardzo ciepło 
przyjęci, a nasze występy były głośno oklaskiwane. 
Cieszę się, że po raz kolejny mogłem wziąć udział w "Polskim Betlejem". 

      
          Piotr Jakubowski 

 

 
 

 
 



KOLĘDOWANIE Z UCZNIAMI 
 
 Dnia 28 stycznia do naszego ośrodka przyjechała grupa uczniów ze szkoły 
podstawowej w Warszawie, aby wspólnie z nami pokolędować. Młodzież była pod 
opieką swojej nauczycielki, która podczas śpiewu grała na skrzypcach oraz gitarze. 
Gościliśmy również wolontariuszkę, panią Magdę wraz z córką - Zosią, która 
zaśpiewała dla nas pięknym głosem kolędę. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i 
radosnej atmosferze. Na końcu zostaliśmy poczęstowani, specjalnie przygotowaną 
dla nas indyjską herbatą - Masalą. Bardzo mi się podobał ten dzień i mam nadzieję, 
że jeszcze będzie okazja do ponownego spotkania i wspólnego śpiewania. 
 

          Piotr Jakubowski 
 

 
 

 



 28 stycznia odwiedziły nas dzieciaki ze szkoły podstawowej z Warszawy, aby 
wspólnie z nami kolędować. Było super! Śpiewaliśmy oraz graliśmy na 
instrumentach. Wychowawczyni naszych gości grała na gitarze i skrzypcach. Na 
koniec zostaliśmy poczęstowani indyjską herbatą - Masalą. Mam nadzieję, że będzie 
okazja, aby powtórzyć to spotkanie. 
 

          Magdalena Paczesna 
 
 

 
 
 

BAL KARNAWAŁOWY W OŚRODKU 
 
 Dnia 04.02.2016r. odbył się w naszym Ośrodku Bal Karnawałowy. Na tę 
okazję przygotowane zostały różne konkursy, w których braliśmy udział oraz 
otrzymywaliśmy nagrody, a także nasza ulubiona muzyka. W trakcie zabawy był 
słodki poczęstunek. Bawiliśmy się wszyscy świetnie. Ten Bal był fajnym 
zakończeniem karnawału. 
 

Agnieszka Piskorek 



 
 

 
 
 

BAL KARNAWAŁOWY NA DEOTYMY W WARSZAWIE 
 

 9 lutego zostaliśmy zaproszeni na Bal Karnawałowy do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej KSN AW, przy ulicy Deotymy w Warszawie. Na początku było 
przywitanie gości, a potem zaczęły się tańce. Muzykę puszczał DJ. Następnie 



zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek. Podczas zabawy spotkałam znajomych z 
Warszawy, a także poznałam nowych ludzi. Bardzo się cieszę, że mogłam być na tym 
balu.  
 

        Anna Hajduk 
 

 
 
 

 
 



ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z UCZNIAMI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
 Kolejny raz mogliśmy gościć w naszym Ośrodku klasę IV, ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Grodziska Mazowieckiego. Wspólnie robiliśmy wielkanocne 
koszyczki z wikliny papierowej. Najpierw zwijaliśmy rurki w kółeczka, a następnie 
sklejaliśmy je. Po wykonaniu każdy koszyczek został ozdobiony piórkami, 
kokardkami, rafią itp. Spotkanie było bardzo fajne, a atmosfera świetna. Pomimo, iż z 
tą klasą widzimy się dwa razy do roku, to z każdymi odwiedzinami odnoszę 
wrażenie, jakbyśmy się znali od dawna i często spotykali. 

 
          Marta Gruszczyńska 

 

 
 



 
 
 

KIERMASZE ŚWIĄTECZNE 
 
 W tym roku mieliśmy w różnych miejscach kiermasze świąteczne (Pruszków, 
Grodzisk Mazowiecki, Warszawa), podczas których była możliwość zakupienia 
naszych prac o tematyce wielkanocnej. Były stroiki, palmy, kartki świąteczne oraz 
różne dekoracje. Wszyscy, którzy odwiedzili nasze stoisko byli pod ogromnym 
wrażeniem naszych prac. Usłyszeliśmy wiele miłych słów i pochwał.  
 

Marta Górzyńska 
 

 



 
 

 
SPOTKANIE WIELKANOCNE 

 
 W dniu 22 marca 2016 roku odbyło się naszym Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Podkowie Leśnej  wielkanocne spotkanie świąteczne. Na to 
spotkanie przyjechał do nas ksiądz Stanisław Jurczuk, prezes naszego 
Stowarzyszenia. Wszyscy zebraliśmy się w holu wokół ustawionych tam, odświętnie 
udekorowanych stołów. Na początku pomodliliśmy się, ksiądz poświęcił wszystkie 
pokarmy i złożył nam świąteczne życzenia, a potem podzieliśmy się jajkiem, życząc 
sobie Wesołego Alleluja.  Koleżanki i koledzy  z pracowni kulinarnej przygotowali 
na to spotkanie pyszny żurek i sałatkę,  przynieśliśmy też  na nie różne sałatki  i 
ciasta zrobione przez nas , naszych rodziców i opiekunów w domach, do picia była 
herbata, soki i napoje. Wszystko było bardzo smaczne. Na zakończenie Pani 
kierownik również złożyła nam świąteczne życzenia , wręczyła kartki zrobione przez 
nas i czekoladowe zające, dostaliśmy też baranki z masy solnej wykonane w naszym 
ośrodku. W czasie tego spotkania świątecznego panowała bardzo miła atmosfera.  
 

         Iwona Wonsiewicz 



 
 

 
 

 
 W dniu 22 marca, w naszym  Środowiskowym Domu Samopomocy było 
spotkanie świąteczne, na które został zaproszony nasz ksiądz Stanisław Jurczuk. Na 
początku została odmówiona modlitwa oraz poświęcone pokarmy świąteczne. Potem 
był podany żurek, a następnie częstowaliśmy się potrawami specjalnie 
przygotowanymi na tę okazję. Każdy z nas był elegancko ubrany i wytwornie 
wyglądał. Podczas spotkania rozmawialiśmy na różne tematy oraz opowiadaliśmy 
sobie, jak spędzamy ten wyjątkowy czas z naszymi rodzinami. Był to radosny dzień, 



pełen wrażeń i  miłych rozmów w naszym wspólnym kręgu.  Wszyscy byliśmy 
radośni i weseli.  

                                                                     Paulina Łukasik 
           Joanna Stodolska   

 

 
 

 
WIZYTA U SIÓSTR TEREZJANEK 

 
 W dniu 23 marca 2016 roku wybraliśmy się z wizytą do domu sióstr Świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus, dom ten znajduje się w Podkowie Leśnej. Moje 
koleżanki, koledzy i terapeuci poszli  z jedną z sióstr na górę do domowej kaplicy, 
gdzie siostra opowiadała im o Świętej Teresie i pokazała relikwiarze z relikwiami 
świętej i jej rodziców. Ja zostałam z inną z sióstr w refektarzu, siostra opowiadała mi 
również o Świętej Teresie, rozmawiałyśmy też o innych rzeczach, rozmowa była 
bardzo przyjemna. Potem wszyscy zeszli do jadalni, gdzie siostry przygotowały dla 
nas poczęstunek,  smaczne, słodkie paluchy, jabłka, herbatę z sokiem i kompot z 
jabłek. Wspólnie z jedną z sióstr zaśpiewaliśmy kilka religijnych piosenek. Na 
zakończenie wręczyliśmy siostrą stroik wielkanocny wykonany przez nas w ŚDS, a 



od sióstr dostaliśmy zakładki do książki z wizerunkiem Świętej Teresy i pocztówki.  
Wizyta u sióstr  była bardzo miła, cieszę się, że mogliśmy je odwiedzić.  
 

          Iwona Wonsiewicz 
 

 
 
 
 

ŚWIĘTO MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
 Dnia 9 kwietnia 2016 obchodzone było Święto Miasta Podkowa Leśna. 
Uroczystości odbywały się w Parku Przyjaźni Polsko - Węgierskiej. Odwiedzający 
mogli podziwiać wystawy prac podkowiańskich artystów. Nasza placówka również 
przygotowała wystawę prac rękodzielniczych. Natomiast dla młodszych uczestników 
imprezy przygotowane były warsztaty robienia bransoletek oraz zwierzątek z 
balonów, zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Atrakcyjności 
obchodom dodał znakomity występ zespołu VISTULA R.B.B. 
 

          Joanna Stodolska 



WYSTAWA POŚWIĘCONA RODZINIE LILPOPÓW 
 
W dniu 25 kwietnia, w poniedziałek, poszliśmy do Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć wystawę 
fotograficzną, poświęconą rodzinie Lilpopów, autorstwa fotografa oraz podróżnika -  
Jacka Lilpopa. 
Zdjęcia, które widzieliśmy przedstawiały wydarzenia z życia rodziny Lilpopów, 
jednych z założycieli Podkowy Leśnej. Mogliśmy zobaczyć, jak wyglądały pierwsze 
fotografie wykonane metodą trójwymiarową. Następnie został wyświetlony film 
poświęcony tej rodzinie. Jestem bardzo zadowolona, że mogłem zobaczyć tę 
wystawę, gdyż miałem okazję dowiedzieć się więcej o mieście, w którym mieszkam -
Podkowie Leśnej. 
 

Piotr Jakubowski 
 

 
 



 
 

WARSZTATY ZDOBIENIA PIERNIKÓW 
 
 W dniu 27 kwietnia gościliśmy Panią Beatę Pruska, która przeprowadziła z 
nami Warsztaty Zdobienia Pierników. Zajęcia były super!! Mieliśmy okazję 
zobaczyć i nauczyć się, w jak prosty sposób, ze zwykłego piernika zrobić dzieło 
sztuki, poprzez ozdobienie go słodkim lukrem w różnym kolorze. Nabyte 
umiejętności na pewno wykorzystam w domu, podczas wypieków na różne okazje. 
Dziękuję Pani Beato ;) 
 

        Aneta Jankowska 
 

 



 
 
 

WIZYTA W JEDNOSTCE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

 
Na początku maja 2016 roku, wybraliśmy się do Grodziska Mazowieckiego, aby 
zwiedzić Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Zwiedzanie zaczęliśmy 
od miejsca, gdzie pracuje dyspozytor odbierający zgłoszenia o pożarach i innych 
zdarzeniach wymagających interwencji strażaków i wysyła potrzebną pomoc. 
Następnie w innym pomieszczeniu zobaczyliśmy strój strażacki, samochody, sprzęt 
do gaszenia pożarów, ratowania ludzi w wypadkach drogowych, wodnych i innych. 
Od strażaków dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o ich pracy w tym zawodzie. Osoby 
chętne spośród nas mogły też np: przymierzyć elementy ubioru, czy posiedzieć w 
kabinie wozu strażackiego. Zwiedzanie staży pożarnej było bardzo fajne i ciekawe. 
Cieszę się, że mogliśmy tam pojechać.  
 

Iwona Wonsiewicz 
 



 
 

 
 

 
Dnia 6 maja wraz z moimi kolegami i koleżankami miałem okazję być w Jednostce 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Tam 
zobaczyłem na czym polega praca strażaka. Na początku byliśmy w dyspozytorni, 



gdzie opowiedziano nam, jak przyjmowane są zgłoszenia alarmowe, następnie 
przeszliśmy do garażu, gdzie znajdowały się samochody strażackie oraz sprzęt. 
Mogliśmy przymierzyć strój strażacki, a także obejrzeć cały sprzęt, który służy do 
ratowania ludzi podczas pożaru bądź wypadku. Specjalnie dla nas odbył się pokaz - 
postępowanie podczas alarmu pożarowego oraz wyjazdu na akcję. Bardzo mi się to 
wszystko podobało. 
 

          Tomasz Kaliński 
 

 
 

 
WIZYTA U SIÓSTR SŁUŻEK W PODKOWIE LEŚNEJ 

 W czwartek 05.05.2016r. wybraliśmy się  z wizytą do sióstr misjonarek w 
Podkowie Leśnej. Była piękna pogoda, więc Siostry ugościły nas w swoim ogrodzie, 
gdzie wspólnie się modliliśmy, zostaliśmy poczęstowani słodkościami, odbyła się 
również przygotowana specjalnie dla nas Loteria Fantowa. Każdy z nas wrócił do 
Ośrodka z pięknymi upominkami i fajnymi wrażeniami. Wizyta była bardzo miła i 
miała rodzinną atmosferę. Cieszę się, że mogłam tam pójść.  

Marta Górzyńska  



 
 

 

 



IMIENINY KS. STANISŁAWA 
 
 W niedzielę 8 maja wraz z rodzicami byłam na imieninach ks. Stanisława 
Jurczuka, które odbyły się w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym w Milanówku. 
Na samym początku odbyła się Msza św. Następnie wszyscy goście złożyli 
solenizantowi życzenia. Ja wraz z moimi kolegami i koleżankami wręczyliśmy 
Księdzu w imieniu naszego Ośrodka piękne kwiaty. Moment ten był dla wszystkich 
bardzo wzruszający. Po życzeniach zostaliśmy zaproszeni na grilla oraz słodki 
poczęstunek. Bardzo się cieszę, że mogłam tam być. 

       Marta Gruszczyńska 
 

 

 



 W dniu 8 maja byłem u księdza Stanisława na imieninach, w Milanówku przy 
ulicy Piasta 5. Najpierw odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. 
Stanisława. Po mszy wszyscy zgromadzeni złożyli księdzu życzenia oraz wręczyli 
prezenty. Zostało też wystawione przedstawienie, przygotowane przez mieszkańców 
Domu z Milanówka. Po życzeniach każdy gość został zaproszony na poczęstunek. 
Ten dzień był bardzo miły i sympatyczny. 100 Lat Księże Stanisławie!!!! 
 

         Tomasz Kaliński 
 

 
 

 
 



"KU DOBRU" 
 Dnia 19 maja uczestniczyliśmy w XII Edycji „Ku Dobru” w Piastowie. Jak co 
roku swoje występy artystyczne prezentowało wiele placówek m.in: Specjalny 
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Twardowskiego z Pruszkowa , Warsztat 
Terapii Zajęciowej Krajowego Stowarzyszenia Przyłącz się do nas z Czubina, Dom 
Pomocy Społecznej dla Dzieci Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek – Samarytanek w Pruszkowie. Ja oraz moi koledzy i koleżanki 
zaprezentowaliśmy tańce: belgijski oraz włoski. Po występach zaproszono nas na 
obiad, a następnie, tradycyjnie zostały wypuszczone do nieba balony w kolorze 
czerwonym oraz niebieskim. Bardzo podobało mnie się w Piastowie i cieszę się, że 
mogłam tam być. 

         Marta Gruszczyńska 
 
 

 



 
 
 

III WARSZTATY INTEGRACYJENE  
"TANECZNYM KROKIEM PRZEZ ŻYCIE"  

W DWORZE SARMATY 
 
 W piątek, 20 maja, wybraliśmy się do Kozer na Warsztaty Integracyjne pod 
hasłem „Tanecznym krokiem przez życie”. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół 
im. H. Szczerkowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Braliśmy udział w warsztatach 
kulinarnych, malarskich, a także każda placówka zaprezentowała pokazy taneczne. 
My pokazaliśmy dwa tańce: Belgijkę oraz Tarantellę. W przerwach między 
warsztatami były bardzo fajne gry i zabawy. Potem zostaliśmy zaproszeni na grilla. 
Warsztaty Integracyjne w Kozerach były świetne. Dziękujemy za zaproszenie i udaną 
zabawę.  

Tomasz Kaliński 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



IV PODKOWIAŃSKA DYCHA 
 Dnia 29 maja, w Podkowie Leśnej, odbyła się po raz kolejny impreza sportowa 
pod hasłem "IV Podkowiańska Dycha". Wspólnie z trójką naszych kolegów z 
ośrodka, wzięliśmy udział w Biegu Bez Barier na 3 km. Pomimo, iż było bardzo 
ciepło, każdy z nas ukończył bieg z bardzo dobrym czasem. Za uczestnictwo w "IV 
Podkowiańskiej Dysze" otrzymaliśmy nagrody oraz medale. Cieszymy się, że 
mogliśmy wziąć udział w tej imprezie. Za rok też spróbujemy ;) 

 
          Edyta Wosińska 

          Piotr Banasiewicz 
 

 
 

 
 



 
 
  

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM 
 
 W dniu 1 czerwca odwiedził nas Pan Andrzej Pasławski - podróżnik. Nasz 
gość opowiadał nam o swoim pobycie w Rumuni, kraju Hrabiego Draculi. Pan 
Andrzej pokazywał zdjęcia oraz opowiadał o tym, co widział, jacy są tam ludzie, a 
także jak tam się żyje. Mogliśmy się dowiedzieć m.in. że najsławniejszą marką 
samochodu w Rumunii jest Dacia, a także, że legenda o sławnym wampirze w 
dalszym ciągu w tym państwie żyje, że w Rumuni, jako jedynym państwie w Europie 
można zaobserwować przesuwanie się płyt tektonicznych Ziemi. 
 

        Joanna Stodolska 

 



 
 

 
 

 
VIII OLIMPIADA  

SPORTOWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
W JAKTOROWIE 

 
 Dnia  4 czerwca   byliśmy na VIII  Olimpiadzie Sportowców 
Niepełnosprawnych w Jaktorowie. Braliśmy udział w różnych konkurencjach: rzut  
do kosza, strzał na bramkę, strzał kijem do hokeja, bieg na czas, rzut woreczkami do 
koła hula- hop. Współzawodniczyliśmy z innymi Ośrodkami np. z WTZ  Malwa, 



WTZ  KSN AW Milanówek, Domem Rehabilitacyjno - Opiekuńczym KSN AW w 
Milanówku, Zespołem  Szkół Hipolita Szczerkowskiego z Grodziska 
Mazowieckiego. Po zakończeniu konkurencji odbyła się dekoracja zwycięzców - 
zostały wręczone medale oraz nagrody rzeczowe. Potem wszyscy Uczestnicy 
Olimpiady zostali zaproszenie na obiad, który bardzo mi smakował. Po obiedzie 
mogliśmy się odprężyć podczas zabawy tanecznej. Spędziłam bardzo miło ten dzień.  
 
                                          Marta Gruszczyńska  

XVIII ULICA INTEGRACYJNA 
 

 



 W dniu 4 czerwca 2016 roku, odbyła się 18 Ulica Integracyjna, coroczna 
impreza organizowana przez nasze Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej. W tym roku honorowy patronat nad nią objęła Pani 
Rzecznik Praw Pacjenta. Impreza rozpoczęła się mszą świętą w kościele świętego 
Józefa, przy ulicy Deotymy w Warszawie, którą wspólnie z księdzem biskupem 
Piotrem Jareckim, koncelebrował nasz ksiądz Stanisław Jurczuk. Po mszy zostały 
wręczone Medale Integracji, później na terenie przy pobliskim Zespole Szkół nr 71 
odbył się festyn, na scenie były różne występy np: pokaz tańca na wózkach, recital 
Kingi Kędzierskiej, występy wokalne koleżanek i kolegów z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, przy ul. Karolkowej w Warszawie, i z Domu Pomocy Społecznej w 
Brwinowie. Niedaleko sceny ustawione były stoiska z pracami wykonanymi przez 
uczestników zajęć we wszystkich placówkach naszego Stowarzyszenia i inne. 
Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Cieszę się, że mogłam wziąć w niej 
udział. 
 

        Iwona Wonsiewicz 
 

OTWARTE OGRODY 
 

 W niedziele 12 czerwca w Podkowie Leśnej był Festiwal Otwarte Ogrody. My 
również braliśmy udział w tym festiwalu. U nas był "Ogród Kreatywny". 
Zorganizowaliśmy warsztaty robienia biżuterii, były gry, zabawy i konkursy dla 
najmłodszych. Była także wystawa prac wykonanych przez nas podczas zajęć. Dla 
wszystkich gości został przygotowany słodki poczęstunek. Cała impreza była bardzo 
fajna. Pogoda była piękna i każdy z nas się świetnie bawił. 
 

        Paulina Łukasik  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



MSZA PRYMICYJNA KS. DARIUSZA DROZDKA 
 
 W czwartek 16 maja byłem na Mszy Prymicyjnej ks. Dariusza Drozdka w 
Milanówku, która odbyła się w Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczym KSN AW. 
Mszę św. odprawił ksiądz Darek, który 28 maja 2016r. został wyświęcony na 
kapłana. Uroczystość ta miała charakter bardzo uroczysty i podniosły. Wszyscy 
zebrani byli bardzo wzruszeni podczas tej Mszy św. Po uroczystości zostały złożone 
księdzu życzenia, a moi koledzy i koleżanki recytowali wiersze przygotowane 
specjalnie na tę okazję. Każdy indywidualnie otrzymał prymicyjne błogosławieństwo 
od księdza Darka. Potem w ogrodzie odbył się słodki poczęstunek. Cieszę się, że 
mogłem wziąć udział w tej wyjątkowej uroczystości.  
 

          Tomasz Kaliński 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



MARSZ "RÓŻNI A RÓWNI" 
 
 Jak co roku, tak i w tym, w Grodzisku Mazowieckim odbył się Marsz pod 
hasłem "Różni a Równi". Wszyscy zebraliśmy się pod pomnikiem Chełmońskiego, a 
równo o godzinie 14 ruszyliśmy w stronę Parku Skarbków. W marszu uczestniczyło 
dużo osób. Po przybyciu do Parku Skarbków obyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu na plakat pod hasłem "Różni a Równi". Nasz Ośrodek również brał udział 
w tym konkursie i zdobyliśmy nagrody. Ola Ryczkowska zajęła II miejsce, Magda 
Paczesna i Piotrek Czarnecki - III miejsce, była również wykonana przez moich 
kolegów i koleżanki praca zbiorowa, która dostała wyróżnienie. Oprócz dyplomów 
wszyscy dostali nagrody rzeczowe. Podczas imprezy można było obejrzeć i zakupić 
prace wykonane przez nas oraz naszych znajomych z innych Ośrodków m.in. z WTZ 
KSN AW z Milanówka.   

Tomasz Kaliński 
Marta Gruszczyńska 

   

 
 



 
 

 
 
 

WYCIECZKA DO PŁOCKA 
 
 W dniu 21.VI.2016r., we wtorek pojechaliśmy wszyscy do Płocka. Z Podkowy 
Leśnej wyjechaliśmy o 8 rano. Podróż trwała ok. dwóch godzin. Zwiedzanie Płocka 
zaczęliśmy od Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie pierwsze objawienia się Pana 
Jezusa Miłosiernego miała św. Siostra Faustyna Kowalska. Tam w kaplicy 
uczestniczyliśmy we Mszy Św. Mogliśmy ucałować relikwie św. Faustyny. Potem 
przeszliśmy do Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Bazylika była przepiękna. Kolejnym punktem naszej wycieczki był płocki Ogród 
Zoologiczny. Tam widzieliśmy m.in. słonie indyjskie, różne gatunki ptaków, żyrafy, 
małpy. Po ZOO przyszedł czas na obiad, który mieliśmy na Starym Mieście w 
restauracji "Pod Strzechą". Obiad był pyszny. Po obiedzie przyszedł czas na deser. 
Deserem były lody na Molo na Wiśle. Widok z molo był niesamowity. Pobyt na 
molo był ostatnim punktem naszej wycieczki. Wszyscy zadowoleni i z miłymi 
wrażeniami wróciliśmy do Podkowy Leśnej.  

        Joanna Stodolska 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 I zleciała już pierwsza połowa roku 2016, a teraz czeka nas wypoczynek, bo przyszedł okres 
wakacji. Niektórzy z nas wyjadą nad morze, do rodziny w odwiedziny, a niektórzy zostaną w domu, 
aby delektować się letnim relaksem, by od września z nowymi siłami witalnymi dalej działać, 
zdobywać kolejne nagrody, tworzyć kolejne cudności podczas zajęć w naszych pracowniach....... 
 

Wszystkim Czytelnikom naszych Środowiskowych Wiadomości  
życzymy  miłego wypoczynku ;)  

Uczestnicy ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej 
 
 
 
 
 
 

Kolejne wydanie Środowiskowych Wiadomości już w styczniu 2017r. 


