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Boże 
Narodzenie  

24 grudnia odbyła się Wigilia BoŜego Narodzenia. Była Msza, którą poprowadził nasz 
ksiądz Stanisław. Po skończonej Mszy wszyscy mieszkańcy opiekunowie i pokojowi 
przywozili choinki i przygotowywali salę kominkową, a kucharki przygotowywały róŜnego 
rodzaju posiłki i potrawy. Potem odbyło się na świetlicy przemówienie księdza i 
podziękowania wszystkim osobom, które tutaj pracują Później wszyscy razem zeszliśmy na 
stołówkę, a tam juŜ wszystko było przygotowane. Najpierw była czytana litania, później 
zaśpiewaliśmy kolędę: „Gdy się Chrystus rodzi”. Potem usiedliśmy do stołu wigilijnego i 
spoŜywaliśmy róŜnego rodzaju potrawy. Po tym wszystkim poszliśmy na świetlicę, a tam na 

tej świetlicy był Święty Mikołaj, a za 
Mikołaja był przebrany Karol Osakowski. 
Wyczytywał imiona i nazwiska wszystkich 
osób, które  po kolei dostawały prezenty. Były 
róŜnego rodzaju słodycze i dostaliśmy nowy 
telewizor, który wisi na ścianie w świetlicy. 
śyczymy wszystkim duŜo zdrowia, szczęścia, 
duŜo radości i zadowolenia z Ŝycia na co 
dzień, Ŝeby kaŜdy był zadowolony. Wojciech 
Mękarski i Michał Bure ć. 

Minęły nasze ukochane Święta BoŜego Narodzenia oraz 
Nowego Roku. Przywitaliśmy Pana Jezusa w naszych sercach i 
staraliśmy się być jak najlepszymi dla swoich rodzin i dla 
wszystkich na całej kuli ziemskiej. W naszym Domu tradycyjnie 
obchodziliśmy dwie Wigilie, dla wyjeŜdŜających do rodzin oraz 
dla tych, którzy zostali na miejscu. Podzieliśmy się opłatkiem ze 
wszystkimi, były Ŝyczenia, a ksiądz Stanisław odmówił modlitwę. 
Szóstego stycznia mieliśmy Święto Trzech Króli. Mieliśmy 
uroczystą Mszę Świętą i w ślad za biblijnym Kacprem, 
Melchiorem i Baltazarem oddawaliśmy pokłon i hołd w naszych 
sercach i myślach naszemu Królowi Jezusowi Chrystusowi.  
Agnieszka śebrowska.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

         Darek Białobrzeski przyszedł do Malwy 
pierwszego kwietnia 2002r. Najpierw był w 
pracowni u Ewy Paćko, a później była zmiana 
pracowni i poszedł do pracowni 

komputerowej i jest tam na stałe. Bardzo mu się tam podoba, wiele się tam nauczył. 
Niedługo będziemy z Malwą jechać na turnus rehabilitacyjny  na  Mazury, a potem szykuje 
się wyjazd na szkolenie komputerowe w Kołobrzegu. Nasza grupa z Milanówka jest w 
róŜnych  pracowniach: Michał Bureć pracownia stolarska,  Hania Wasiak i Agnieszka 
śebrowska – tak jak Darek – pracownia komputerowa, Robert Owsiński pracownia 
gospodarstwa domowego. Michał Bureć niedługo przechodzi do pracowni komputerowej, 
bo tam się dobrze czuje. Wszystkim nam tam się podoba,  dobrze się tam czujemy, 
znaleźliśmy dobrych kolegów. W. Mękarski, M. Bureć, D. Białobrzeski. 

O Michale Nasz Michał chodzi od niedawna na 
warsztaty, które znajdują się w Grodzisku Mazowieckim, a jest to Malwa. Są 
to warsztaty dziennego pobytu, na których są róŜnego rodzaju zajęcia, 
między innymi: komputerowe, kulinarne, ceramiczne, dziewiarskie, Jest 
tam sala stolarska, sala gimnastyczna, plastyczna, introligatorska i świetlica, 
Michał uczy się tam wielu rzeczy, uczęszcza  na zajęcia komputerowe i uczy 
się między innymi, jak się wchodzi do Internetu, słucha muzyki. Znamy się z 
Michałem juŜ bardzo długo, a poznaliśmy się w Milanówku. Michał jest w 
stosunku do mnie bardzo dobry i bardzo się lubimy. Michał w tym ośrodku 
ogólnie czuje się bardzo dobrze, ma kolegów z którymi się przyjaźni. Jak 
jest ładna pogoda to  jeździmy na rowerach i to w róŜne miejscach i to 
drogami na skróty, które Michał dobrze zna, a drogi te prowadzą do 

Spotkanie opłatkowe 
W ostatnich dwóch miesiącach w naszym 

domu mieliśmy trzy waŜne doroczne spotkania. 
W dniu 18 stycznia odbyło się spotkanie 
opłatkowe naszych rodziców oraz opiekunów. 
Najpierw była sprawowana Eucharystia przez 
ukochanego kontuzjowanego ks. Stanisława, a 
następnie zeszliśmy na świetlicę aby tradycyjnie 
śpiewać kolędy. Po wspólnym dzieleniu się 
opłatkiem odbyło się spotkanie, w czasie 
którego odbył się pokaz salsy wykonany przez 
mieszkańców. Przez wiele miesięcy 
przygotowywał nas pan Paweł, który pracuje 
wśród dzieci niepełnosprawnych na ulicy 
Długiej w Warszawie i jest znajomym naszego 
księdza. Po kolacji większość uczestników 
przeszła na spotkanie do domu ks. Dyrektora, na 
którym, jak zwykle nie mogłam być obecna, co 
było dla mnie wielkim bólem serca i jest mi 
przykro do dzisiejszego dnia.  
Agnieszka śebrowska 
 

Właśnie leci kabarecik 
W dzień później po wielu 

dopytywaniach poszłam z wielkim trudem do 
jednej z dzielnic w Milanówku, tj, na tak 
zwane śabie Oczko do teatralno – sportowej 
hali na coroczny Kabareton, który został 
zrobiony na wzór słynnego Kabaretu 
Moralnego Niepokoju. Brali w nim udział 
znani artyści z Warszawy, Krakowa, Gdyni, 
Gdańska i z Leśnej Podkowy. Aktorzy, 
którzy dostali apanaŜe za występ 
przeznaczyli je na cele charytatywne, 
zwłaszcza na nasz Dom, za co serdecznie im 
dziękujemy. Z serca dziękuję Darkowi za 
pomoc, za prowadzenie mnie pod pachę i 
Wojtkowi Mękarskiemu za elegancką 
opiekę. Przedstawienie miało ostre tempo, 
zwartą muzykę, teksty, oprawę 
choreograficzną. Jeszcze raz dziękujemy i 
prosimy o jeszcze. Agnieszka śebrowska. 
 

WTZ Malwa 



Milanówka. My jeździmy róŜnie, raz wolniej, raz szybciej. Jak jeździmy to robimy 
przystanki Ŝeby odpocząć. WyjeŜdŜamy o godz. 9 rano zaraz po śniadaniu, a wracamy o 
róŜnych godzinach, jak nam wyznaczą. Zawsze wyrabiamy się na czas. bo mamy bardzo 
dobre rowery. Wojtek M ękarski . 

POLSKIE BETLEJEM 
25 stycznia w niedzielę po Mszy św. o godz. 11 
było drugie śniadanie i te osoby, które miały 
jechać na występ to się juŜ szykowały. KaŜdy 
szykował swój własny ubiór. Jak wybiła godzina 
czternasta poszliśmy wszyscy na obiad. Zaraz po 
obiedzie czekaliśmy przy bilardzie, aŜ przyjechał 
po nas autokar. Ja i Darek siedzieliśmy na samym 
końcu Ŝebyśmy mogli wszystko widzieć. 
Jechaliśmy przez Bielany koło cmentarza na Wawrzyszewie, przejechaliśmy koło domu Ani 
Kaczmarskiej, która mieszka na ul. Konrada na Chomiczówce, tam gdzie kiedyś mieszkałem 
ja. Czyli to moje miejsce i moje stare śmieci. Kiedy dojechaliśmy na miejsce najpierw 
odbyła się próba, bardzo dobrze nam wyszło. Później była Msza św, a po niej kaŜdy dostał 
przydział  ról. Po skończonych Jasełkach były brawa, dostaliśmy pochwałę od wszystkich, 
następnie spakowaliśmy się, zabraliśmy swoje stroje i pojechaliśmy w kierunku Milanówka. 
W Domu byliśmy o godzinie 21. Michał  Bureć i Wojtek M ękarski .  

POLSKIE BETLEJEM - Film 
Dnia 30 XII 2008 pojechaliśmy autokarem do kina Wola Park na dokumentalny film 
„Betlejem Polskie”. Film pokazywał przygotowania, fragmenty próby generalnej i samo 
wystawianie Jasełek. Jasełka te  co roku przygotowywane są przez nasze Stowarzyszenie i 
wystawiane w kościołach w Warszawie. Na premierowej projekcji filmu spotkaliśmy 
znajomych z innych warsztatów: z Karolkowej, z Deotymy i z Zalesia,  oraz przyjaciół 
naszego Stowarzyszenia. Na premierową projekcję zaproszono takŜe bohaterów filmu: Izę 
Kędzierską – pomysłodawczynię i reŜysera w jednej osobie, oraz aktorów, reŜysera filmu i 
operatora kamery. Film bardzo nam się podobał. Autorzy i aktorzy dostali oklaski a Pani 
reŜyser kwiaty. Stowarzyszenie częstowało widzów słodyczami. 

Znaczącymi bohaterami filmu byli mieszkańcy naszego 
Domu Teresa Wojtyra i Grzegorz Kamionek, którzy razem 
odgrywają więźniów politycznych. Oboje obejrzeli premierowy 
pokaz filmu. Oto ich refleksje po tym filmie. 
Pyt. Teresko obejrzałaś film ”Betlejem Polskie”. Jakie zrobił na 
Tobie wraŜenie? Jak się czułaś w czasie jego oglądania? 
Płakałam… Bałam się, Ŝe to co powiedziałam nie wyjdzie… a okazało się, Ŝe było to 
wzruszające. Wszyscy którzy to oglądali wzruszyli się, szczególnie ks. Stanisław. Niektórzy 
podchodzili i mi gratulowali. Inni którzy widzieli film w telewizji przysłali mi sms –y. 
Pyt. Co było takiego wzruszającego w twojej wypowiedzi, sytuacji? 
To Ŝe, tak z Grzegorzem szliśmy. Iza Kędzierska powiedziała i tak 
było, Ŝe szłam mimo bólu. Nie chciałam usiąść na wózku. 
Pyt. A koga grasz w Jasełkach? 
Od samego początku jestem więźniarką. 
Pyt. Od jak dawna występujesz w Jasełkach? 
9 lat. 



Pyt. Za rok wystąpisz? 
Tak , oczywiście. KoleŜanka chciałaby nas 
zaprosić do swojej parafii. 
Pytania do Grzegorza 
Pyt. Grzegorz co czułeś w trakcie projekcji 
filmu? 
Byłem wzruszony. Podobało mi się jak Iza 
z nami rozmawiała. Jak przyjechała do nas. 
Scena przywitania przed Domem. Nie 
wiedziałem, Ŝe to wszystko było 
nagrywane.  
Pyt. Które momenty  filmu Cię rozbawiły? 
Sceny z przebierania przed występem, 
kiedy nie wiedziałem, Ŝe jestem nagrywany 
i dosadnie nazwałem  kolegę i jego 
przebranie. Było mi wesoło ale i trochę 
głupio. 
Pyt. Które momenty Cię wzruszyły? 
Jak szły trzy postacie: Jan Paweł II, Ks. 
Kard. Wyszyński i ks. Jerzy Popiełuszko 
oraz śpiew i wypowiedzi PapieŜa. Poleciała 
mi wtedy łezka z oka. 
Pyt. Kogo grasz w przedstawieniu? 
Więźnia politycznego. 
Pyt. Co czujesz podczas występu? 
Jestem podniecony. Odczuwam reakcję 
innych. Słyszę oklaski. Ze zdenerwowania 
nogi mam z gąbki a muszę podtrzymywać 
Tereskę – więźniarkę. 
Pyt. Czujesz się odpowiedzialny za Teresę? 
Tak . Dbam, Ŝeby nie upadła. To przejście 
jest dla niej i dla mnie duŜym wzruszeniem 
i wysiłkiem. 
Pyt. Od kiedy bierzesz udział w Jasełkach? 
Od początku. Od 2000 roku. 
Wywiad przeprowadziła Daria Kiedrzyńska. 

13 LAT Z 
WARSZTATEM 

Przez 13 lat chodziłem 
na Warsztaty Terapii 
Zajęciowej na Wolę – Koło w 
Warszawie. W tym okresie 
nauczyłem się wielu róŜnych czynności, 
których w młodości nie umiałem wykonywać. 
Nauczyłem się fachowo tkać gobeliny, 
pracowałem w pracowniach: szycia, 
plastycznej, kulinarnej. Chodziłem na 
ćwiczenia na salę rehabilitacyjną. Najbardziej 
przydatną czynnością, która przyda mi się aŜ 
do starości, jest obsługa komputera. Było to 
dla mnie wielką nowością!!! Obsługi 
komputera uczyła mnie miła i sympatyczna 
Iza Kędzierska (obecnie jest vi-ce prezesem 
naszego Stowarzyszenia). Niech Pan Bóg 
wynagrodzi ją zdrowiem!! Nauka trwała z 
przerwami 3 lata, a moŜe i więcej. 
Uczestniczyłem równieŜ co roku w 
k i e r m a s z a c h  p r z e dśw i ą t e c z n y c h  
BoŜonarodzinowych i Wielkanocnych, na 
których sprzedawaliśmy rzeczy wykonane w 
pracowniach. Kiermasze odbywały się przed 
kościołem św. Józefa na ul. Deotymy, jak 
równieŜ w zaprzyjaźnionych instytucjach 
takich jak: Gazeta Wyborcza, ASP na 
Szczęśliwcach i innych. RównieŜ kaŜdego 
roku odbywała się ulica Integracyjna na ulicy 
Deotymy. Na tej imprezie wystawialiśmy 
wyroby wykonywane w warsztatach naszego 
Stowarzyszenia oraz w placówkach dla osób 
niepełnosprawnych znajdujących się w 
okolicy Deotymy. C.D.N. Baca – Kamionek  

SERDECZNOŚCI 19 stycznia odbyły się imieniny naszych solenizantów, a 

byli to: Mariusz Surma oraz Mariusz Sikorski. Nasza kuchenka kulinarna przygotowała 
mnóstwo smakołyków, oprócz tego była herbata ewentualnie kawa. Najpierw było uroczyste 
odśpiewanie stu lat, a następnie składanie Ŝyczeń imieninowych. A wiec z okazji waszych 
imienin chcemy Wam złoŜyć najlepsze Ŝyczenia, BoŜego Błogosławieństwa, oraz BoŜej Opieki. 
śyczą mieszkańcy naszego Domu. Ela Wojda. 

Dnia 20 stycznia imieniny obchodziła nasza solenizantka, a była nią nasza Agnieszka 
śebrowska. Na ten dzień kuchenka kulinarna przygotowała mnóstwo słodyczy, herbatę i 
kawę. Odbyło się składanie Ŝyczeń imieninowych, a następnie odśpiewaliśmy sto lat. Z 
okazji Twoich imienin wszystkiego najlepszego, wszelkich łask BoŜych i czego sobie tylko 
zapragniesz, Ŝyczą mieszkańcy naszego Domu. Ela Wojda. 


