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Od redakcji Po dłuŜszej przerwie ku uciesze naszych mieszkańców wznawiamy
wydawanie naszej gazetki. Tak się składa, Ŝe ten numer będzie numerem otwierającym 2009
rok. Korzystając z okazji składamy najlepsze Ŝyczenia noworoczne wszystkim naszym
mieszkańcom, pracownikom i opiekunom. Wszystkich chętnych zapraszamy do podjęcia
kolejnych owocnych wysiłków w tworzeniu naszej gazetki. W obecnym numerze będziemy
mogli poczytać o kolejnej rocznicy otwarcia naszego Domu, o wraŜeniach Agnieszki z
wakacyjnej wycieczki na drugi koniec świata, a takŜe o turnusie rehabilitacyjnym naszego
wspólnego kolegi Bacy i wiele innych artykułów naszych mieszkańców.

VIII Rocznica Otwarcia Naszego Domu

W pierwszą niedzielę października obchodziliśmy VIII rocznica powstania naszego
domu. Przybyli do nas przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, rodzice,
opiekunowie, wolontariusze i zaprzyjaźni z nami przyjaciele. Na początku uroczystości w
kaplicy odbyła się msza św. W świetlicy odbyło się przestawianie pt. „Czerwony kapturek”.
Tematem przestawiania była kolejna firma z Milanówka „MPM Produkt”. Przed
przestawianiem mieliśmy duŜo prób, sporo pracy mieli terapeuci. Ja grałem wilka.
Publiczności bardzo się spodobało, nagrodzili nas brawami. Kilka dni później dostaliśmy
równieŜ nagrody z firmy MPM. W ogrodzie odbył się poczęstunek, głównym daniem była
grochówka i bigos, były teŜ ciasta pieczone przez rodziców i opiekunów. Przygrywał zespół z
zakładu karnego z Grodziska Maz. Na koniec odbył się mecz siatkówki pomiędzy
samorządem powiatowym, a pracownikami KSN-u, mecz był zacięty, ale niestety znowu
Ŝeśmy przegrali. Później poŜegnaliśmy się z rodzicami, opiekunami i wolontariuszami. Na
tym zakończyła się rocznica domu „Baca”.

"Śpieszcie się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” Ks. J. Twardowski
W dniu 10 XII 2008 zmarła Maria Dębska, przez nas
wszystkich nazywana Majką. Pogrzeb odbył się 13 XII. W
poŜegnaniu Majki uczestniczyło wielu naszych Mieszkańców i
Pracowników.
Majka była częścią naszego Domu od samego początku.
Uczęszczała na nasze warsztaty. Wszyscy zapamiętamy Ją jako
dziewczynę pełną chęci Ŝycia, miłości i radości.
„Majka była uśmiechnięta, pogodna. Mieszkała przez kilka dni
w moim pokoju. Polubiłyśmy się. DuŜo rozmawiałyśmy ze sobą.”
Teresa W.
„Majka była dziewczyną sympatyczną, dobrą, miłą. Lubiłem ją.” Stanisław W.
„Miło ją wspominam. Byłam z Nią na turnusie. Rozmawiałyśmy. Była zawsze radosna.
Czasami się źle czuła, ale nie była smutna. Lubiłam ją. Jak się dobrze czuła, to się
przytulała.” Krystyna D.
„Majka lubiła tańczyć, śpiewać. Kiedyś grała w moim zespole.” Michał B.
„Majka była aktywna. Była odpowiedzialna. Miała dobre serce. Robiła coś dobrego dla
innych.” Ela W.

OGRODY INTEGRACJI
Po długich przygotowaniach, próbach i
błędach odbyła się premiera naszej sztuki na
Ogrodach Integracji. Przy pełnej sali obejrzeliśmy
kilka występów innych placówek, a później
występowaliśmy my. Z głośników leciał tekst sztuki,
a my w kolorowych strojach przedstawialiśmy treść
jak rozmawiać. Z góry i z boków na scenie grzały w
nas światła reflektorów. Publiczność przerywała
oklaskami, cała scena była nasza. Nasze marzenia o
występach się spełniły, kaŜdy wniósł coś od siebie.
Tekst sztuki był bardzo ładny, było to o borsuku
samotniku, a na koniec był morał. śe najlepiej Ŝyje
się nie w samotności ale razem z innymi. Dobrze jest
mieć przyjaciół. Kilkakrotnie bisowaliśmy przy
aplauzie publiczności. Sztuka bardzo się podobała.
Na Ogrodach Integracji wystąpił jeszcze nasz zespół
z solistą Szymkiem Sabanem, teŜ bardzo się podobał.
W nagrodę nasz warsztat dostał od jury komputer z
nowoczesnym monitorem, a Sylwek indywidualnie
dostał odtwarzacz MP3. Przewodniczącym jury był
Wojciech Siemion. Występy były bardzo udane,
jesteśmy nimi uradowani. Było co opowiadać w
domach, domownicy są z nas bardzo dumni. Michał
Bureć.

Wyspa Bonaire, morze i ja

W tym roku po kilku latach
wyjechałam na długą wycieczkę na
wyspę
Bonaire
na
Antylach
Holenderskich. Byłam tam około
dwóch tygodni razem z siostrą,
szwagrem i dwiema siostrzenicami.
Mieliśmy super pogodę, piękną plaŜę.
otwarte morze, piękne widoki, oraz
fantastyczną przyrodę. Kąpałam się
wiele godzin, pływałam w oceanie,
nurkowałam, kierowałam prawdziwą
turystyczną motorówką i Ŝaglówką.
Chodziłam na długie wycieczki,
poznawałam zwyczaje i tradycje.
Oglądałam zabytki i domki kolonialne
z XVI wieku, stare kościoły, fortece wojenne. poznałam miejscowe zwyczaje, tradycyjny język
angielski, róŜne restauracje, jedzenie, wiarę Chodziłam do miejscowego kościoła, pod

wezwaniem św. Bernarda, w którym mszę koncelebrował ksiądz z diecezji tarnowskiej.
Wracaliśmy przez wyspę Arubę, gdzie samolot miał przerwę na tankowanie paliwa. Ta wyspa,
zwłaszcza nocą wyglądała przepięknie. To był nie zapomniany widok .W parku narodowym
widziałam róŜowe flamingi, kozy, Ŝyrafy, konie. Nurkując widziałam bajecznie kolorowe rafy i
ryby, niebieskie seledynowe morze, kaktusy, palmy, owoce mango, avocado, ananasy, banany.
Chodziłam do miejscowych nocnych restauracji i pubów na pizzę, na tamtejsze tropikalne ryby,
zupy, wina, lody, szampana z lodem i cytryną. Mieliśmy piękny, wygodny Dom i ogród, gdzie
spotykałam szarozielone jaszczurki, papugi, a nawet węŜe. Skorpiona widziałam raz na
miejscowej plaŜy. Zwiedzałam miejscowa zatokową kopalnię soli w zatoce. Siedziałam całe
dnie na plaŜy nad morzem karaibskim. Pogodę mieliśmy cudowną, upal dochodził w dzień do
50 stopni, a w nocy do 30 stopni. Tą piękną podróŜ zawdzięczam mojej siostrze, za co Jej
bardzo dziękuję. Były to niezapomniane chwile, które będę pamiętać długo. Agnieszka
śebrowska.
VIII Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych
W sierpniu grupa osób z naszego
Domu wyruszyła
na XVIII Pieszą
Pielgrzymkę Niepełnosprawnych na Jasną
Górę. KaŜdego roku w pielgrzymce z kościoła
św. Józefa w Warszawie wyrusza pięć grup.
KaŜda z nich ma swoją nazwę, która nadana
jest od imienia jakiegoś świętego. Moja grupa nosiła nazwę św.
Wawrzyńca, którą prowadził
ks. Maksymilian, lubiany
równieŜ przez pątników innych grup. To była moja 26-ta juŜ
pielgrzymka. KaŜdego roku przyciąga mnie na nią obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej oraz pieśni, które śpiewamy przez
całą drogę. Pomimo zmęczenia, trudu, braku snu nikt nie
narzeka, kaŜdy dzień mija szybko i wesoło bo wszyscy mamy
jeden cel – dotrzeć do Tronu Jasnogórskiej Pani. Razem z nami idzie ks. Stanisław Jurczuk, który
dba o róŜne sprawy, oraz nasi opiekunowie. Powroty zawsze są trudne i smutne, poniewaŜ te
wspaniałe chwile, kiedy wszyscy byliśmy razem nagle się kończą. Staś Włodarczyk.

Co robił Baca w Sąpłatach?
W tym roku
byliśmy na turnusie
rehabilitacyjnym
w
miejscowości Sąpłaty koło Szczytna.
Miejscowość połoŜona nad jeziorem.
Kierowniczką była Hania Karkowska.
Była
wspaniałą
opiekunką.
Mieszkaliśmy w 2 i 3 osobowych
domkach campingowych. W domkach
mieliśmy:
lodówkę,
czajnik,
elektryczny prysznic itd. Moją opiekunkę była Weronika siostrzenica ks. Stanisława, duŜo mi
pomagała. Bardzo duŜo pomagała na turnusie serdeczna i opiekuńcza wolontariuszka Iwonka
Niwińska (była u nas rehabilitantką). Z tarasu roztaczał się widok na jezioro. Po jeziorze
pływaliśmy kajakami i łodzią. Do sklepu mieliśmy 1,5km chodziliśmy po słodycze, napoje i
piwo. Ja na turnusie czułem się słabo poniewaŜ bolały mnie stawy. Jak się okazało klimat mnie
nie słuŜył, powietrze było wilgotne i było chłodno. Do sklepu i na Msze św. w niedziele wozili

mnie na wózku. DuŜo pomagał mi nasz opiekun Grzegorz. Mieliśmy wieczorki taneczne, był
równieŜ konkurs na miss i mistera turnusu. Występowaliśmy w strojach plaŜowych, sportowych
i ekologicznych. Ja wygrałem mistera turnusu. Mieliśmy konkurs na nasz herb (po 2 domki).
Nasz herb składał się z domku z wikliny, a przed domkiem stał Baca (kukła) z szarfą mistera
turnusu. Mieliśmy wycieczkę do Św. Lipki i bunkra Hitlera. W Św. Lipce oglądaliśmy kościół
gdzie znajdowało się św. Drzewo – lipa. Odbyły się równieŜ zawody sportowe „Baca”.

Sprawy bieŜące...
W tym roku zaszły dosyć waŜne
zmiany organizacyjne, pracownie
zostały zlikwidowane, a pozyskane
pomieszczenia przeznaczono na cele
mieszkalne.
Pracownie
zostały
przeniesione na ulicę Spacerową, a
my jeździmy do Grodziska Te zmiany
w sumie odczuwam dosyć boleśnie,
bo nie mamy wspólnych wyjazdów.
Wolałabym
osobiście
wspólne
imprezy i wspólne wyjazdy. Bardzo
jest mi przykro, Ŝe nie mamy naszego
zespołu muzycznego ale na to nie
mamy wpływu. Zaszły teŜ zmiany
personalne, tym razem z całego serca
dziękuję tym co odeszli, a tym co
pracują obecnie Ŝeby się czuli jak
najlepiej wśród nas. Ostatnio czekamy
na naszą wyprawę do Rzymu i do
Częstochowy. A. śebrowska.

Michał o Andrzeju
Jak się dowiedzieliśmy o chorobie Andrzeja
to byliśmy na turnusie w miejscowości Pustkowo.
Jak wróciliśmy do domu, to myślałem, Ŝe jednak
będzie w pracy ale niestety nie było go. Myśleliśmy
co się stało, Ŝe go nie ma, bo przecieŜ zawsze bywał
na rano lub na popołudnie. Okazało się, Ŝe Andrzej
jest chory i jest w szpitalu Puławach. Nasz Andrzej
Szymański to miły, kochany terapeuta, chętnie
przychodził do nas do pokoju i jeśli była jakaś płyta
lub kaseta to mu poŜyczałem i zawsze był pogodny,
uśmiechnięty, zadowolony, Ŝartował z nami, znał
róŜnego rodzaju dowcipy. Byłem u niego w domu,
bo mnie zaprosił. Zrywaliśmy jabłka, byliśmy z nim
na rybach, Przypomina mi Edwarda Piekuta.
Czasami ja na ten trzeci poziom przychodziłem i
pomagałem mu, był z tego zadowolony. I tak
właśnie wspominamy Cię Andrzeju, jesteś fajnym
kolegą i wracaj szybko do nas. Michał Bureć.

Zawody strzeleckie NEPTUNALIA

12 września tego roku nasza grupka z
Milanówka udała się do Kozienic na kajaki w
ramach corocznych zawodów kajakowych, a był to
naprawdę wspaniały dzień integracyjny. Na początku było
otwarcie tej imprezy, a potem juŜ zaczęły się Neptunalia.
Był to tak zwany chrzest i zaraz po tych wielkich
zmaganiach odbyły się zawody kajakowe. Pogoda co
prawda była typowo jesienna, pomimo tego wszyscy
naprawdę byli wspaniali. A atrakcji mieliśmy co nie miara,
braliśmy udział w zawodach strzeleckich (foto) Darek
Białobrzeski trzyma w ręku sportową broń i kaŜdy po kolei
miał po kilka strzałów. Potem następni szykowali się do następnej konkurencji. Nad nami
czuwali instruktorzy. I tak nam zleciały te wspaniałe zawody. Wojtek
Mękarski.
28 października w środę nasza Ania Dmowska obchodziła
swoje urodziny. W związku z tym kuchenka kulinarna przygotowała na
ten dzień sporo smakołyków, między innymi był tort i wiele innych
słodkości. Oprócz tego była herbata i kawa. Najpierw było odśpiewane
sto lat, a następnie składaliśmy Ani najlepsze Ŝyczenia. A zatem z
okazji Twoich urodzin wszyscy mieszkańcy Ŝyczą Tobie wszystkiego
najlepszego, abyś czuła się wspaniale razem z nami. W. Mękarski.

