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Witamy serdecznie Naszych Czytelników! 
 
Po przerwie, która trwała około trzech miesięcy wracamy z 

nowymi artykułami napisanymi przez Naszych mieszkańców. W 

tym numerze opowiemy m.in: 

 walentynkowym balu,  

 obchodach 2 rocznicy śmierci ks. Stanisława Jurczuka,  

 wycieczce do Radziejowic oraz pierwszym dniu wiosny. 

 

Dziękujemy Naszym Czytelnikom za wsparcie oraz okazywane 

zainteresowanie Naszą gazetką.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:milanowek@ksnaw.pl


Rocznica śmierci Księdza Stanisława 
 

Agnieszka Żebrowska: W drugim kwartale roku mieliśmy kolejną okazję do 

wspomnień i modlitwy za księdza Stanisława Jurczuka. Najpierw była 

sprawowana msza święta gdzie głównym koncelebransem był ksiądz Krzysztof z 

Podkowy Leśnej. Byli z nim klerycy tamtejszego seminarium. Po mszy świętej 

odmówiliśmy wspólnie w intencji ks. Stanisława różaniec.  Następnie przeszliśmy 

wraz z zaproszonymi gośćmi z naszych stowarzyszeniowych placówek na działkę 

aby zasadzić symboliczne drzewko jako gest pamięci o naszym księdzu. 

Odwiedziliśmy również cmentarz i złożyliśmy kwiaty na jego grobie. Był to dzień 

pełen zadumy, łączności duchowej z naszym księdzem. 

 

 



Bal walentynkowy 

 

Agnieszka Żebrowska: W połowie lutego, tradycyjnie odbyła się walentynkowa 

zabawa w której brali udział wszyscy mieszkańcy, opiekunowie i terapeuci. Było 

bardzo wesoło, ponieważ każdy miał karnawałowe przebranie. Tańczyliśmy 

różne dyskotekowe tańce, braliśmy udział w konkursach. Dostaliśmy przepyszny 

poczęstunek. Podziękowania dla organizatorów za świetną organizację i miło 

spędzony czas. 

 

 

 

 

 

 

 



Święta Wielkanocne 

Agnieszka Żebrowska: W kwietniu w naszym domu zaczęły się przygotowania do 

tegorocznych świąt Wielkanocnych. Robienie porządków, dekoracji i wielkie 

pieczenie różnych dobrych rzeczy są zewnętrznym wyrazem, że szykujemy się na 

czas Zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy piszemy ten artykuł jest już po świętach 

ale mam nadzieję, że minęły nam wszystkim w miłej, rodzinnej atmosferze, że 

dodały nam otuchy i radości. U nas w domu święta minęły w radości 

chrześcijańskiej. W naszym sercach pozostanie na zawsze ksiądz Stanisław, który 

zmarł w Wielką Sobotę i czuwa nad nami z nieba. Ufam, że dzięki tym świętom 

umocniliśmy się duchowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wycieczka do Brwinowa 

 
Mateusz Brdynkiewicz: W słoneczny i ciepły dzień wybraliśmy się na 

wycieczkę do parku  Brwinowie. Oglądaliśmy różne ciekawe rośliny i 

oddychaliśmy świeżym, ciepłym powietrzem.  Siedzieliśmy na ławkach i 

podziwialiśmy otaczającą nas przyrodę. To był udany dzień. Odpoczęliśmy i 

nabraliśmy sił. Bardzo lubimy wycieczki. 

 

 

 

 

 



Pierwszy dzień wiosny 

 
Michał Bureć: W tym roku jak wiosna przybyła już w Marcu. W ogrodzie zaczęły 

kwitnąć kwiaty i zaczęło robić się ciepło. Świecące słońce spowodowało, że 

czujemy się dobrze. Możemy wychodzić na dwór i spacerować po Milanówku. 

Pani kierowniczka powiedziała, że możemy zdjąć maseczki dzięki czemu 

oddychamy świeżym powietrzem. W ogrodzie można sadzić kwiaty i 

organizować grilla. Możemy też bawić się z psami: Hektorem, Barrym i Azorem. 

Bardzo lubię wiosnę bo możemy jeździć na hipoterapie do Brwinowa. To fajna 

pora roku.  

 

 
 

 
 

 

 



Wycieczka do Radziejowic 

 
Wojciech Mękarski: W kwietniu gdy zrobiło się ciepło nasza grupka zaraz po 

śniadanku wybrała się do Radziejowic.  Było nas sporo, pojechaliśmy dwoma 

busami. Pierwszy bus prowadził Sławek a drugi Sebastian jako kierowca. Pogoda 

była dobra. Jest to piękne miejsce nad jeziorkiem, wzięliśmy ze sobą kanapki i 

coś do picia. Widzieliśmy parę zabytkowych domków, trochę sobie 

pochodziliśmy po okolicach i tak nam przeleciał ten wspaniały dzień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urodziny Krysi i Kingi. 

 
Wojciech Mękarski: W ostatnim czasie obchodziliśmy urodziny Krysi -w związku 

powyższym w dniu dzisiejszym w kuchence w ramach drugiego śniadanka 

wszyscy się zebraliśmy, aby złożyć najlepsze życzenia, odśpiewaliśmy uroczyste 

sto lat był tort i innego rodzaju ciasta była kawa i herbata -a więc wszyscy życzmy 

Tobie wszystkiego najlepszego dużo zdrowia i pogody ducha . 

 

 

Urodziny Kingi  - w jej święto wszyscy się zebraliśmy, aby odśpiewać uroczyste 

sto lat, potem były życzenia, tort i pączuszki. Wszystkiego najlepszego zdrowia 

szczęścia pomyślności i pogody ducha Tobie wszyscy życzymy. 

 



Spotkanie naszej Grupki Droga L’arche. 

Wojciech Mękarski: W niedzielę 24-kwietnia było spotkanie naszej grupki w 

ośrodku Fundacji Malwa Wsparcie Społeczne. Pojechaliśmy we dwójkę z  

Michałem Aulaytnerem. Na początku były różne gry m.in ping-pong. Spotkanie 

te było prowadzone przez naszego odpowiedzialnego Krzysztofa , była także 

krótka modlitwą a następnie poczęstunek. Były też z nami osoby przyjezdne z 

Domu Arki L’arche. Dom ten powstał parę lat temu znajduję się w - Warszawa 

Radość. Było miło, sympatycznie, wesoło i tak miło spędziliśmy ten wspólny ten 

czas. 

 

 


