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Co prawda mamy juŜ maj, ale nasze artykuły zaczniemy od niedawnych świąt wielkanocnych.

Świąteczne przygotowania
Jak pojechaliśmy do swojego WTZ – u, to
nasze panie przyniosły nam niezbędne materiały i
rzeczy do świątecznych dekoracji, aby upiększyć
nasz Dom, stołówkę, świetlicę, kaplicę, jadalnię.
Zakupy zostały juŜ zrobione w zeszłym tygodniu,
aby mieć wszystko zrobione na czas. Przed nami
półtora tygodnia i święte Triduum Paschalne. W
Wielki Czwartek, pamiętajmy o kapłanach,
zwłaszcza o ks. Stanisławie polecajmy Go
nieustannej opiece Matki BoŜej. W Wielki Piątek
łączymy się duchowo z naszym Panem Jezusem
Chrystusem, który oddał Ŝycie za grzechy
popełnione przez ludzi. A w Wielką Sobotę z
koszyczkami na udamy się do kościoła.
Agnieszka śebrowska.

Moje święta
11 kwietnia w poniedziałek odbyło
się uroczyste śniadanie w naszym domu w
Milanówku. Śniadanie poprzedziła msza,
którą prowadził ksiądz Stanisław Jurczuk.
Później wszyscy goście przeszli na dół na
stołówkę. Tam ks. Stanisław odczytał
modlitwę i poświęcił pokarmy i wszyscy
głośno
powiedzieliśmy:
„Wesołego
Alleluja”. Zjedliśmy poświęcone jajko i
próbowaliśmy wszystkiego po trochu, a
jedzenia było bardzo duŜo. Jeszcze tego
dnia spakowałem się, zabrałem pidŜamę i
jak przyjechał po mnie mój szwagier, to
pojechaliśmy do mojej siostry. Tam juŜ
czekał przygotowany stół, złoŜyliśmy sobie
Ŝyczenia, porozmawialiśmy sobie na róŜne
tematy. Pobawiłem się z moimi psami, a są
to długowłose teriery, bardzo miłe i
łagodne. Odwiedziłem równieŜ moją
chrzestną matkę, u której przenocowałem.
Na drugi dzień była ładna pogoda, świeciło
słoneczko,
zjedliśmy
siadanie
i
pojechaliśmy na działkę. Tam siedziałem i
podziwiałem piękne widoki. Od matki
chrzestnej wróciliśmy do mojej siostry,
gdzie był bardzo dobry obiad, a potem
wróciłem do Milanówka. Michał Bureć

W Wielki Czwartek w
naszym Domu odbyło się
wspólne dzielenie jajkiem.
Najpierw wszyscy byliśmy na
Mszy, gdzie ksiądz umył nogi
ministrantom. Po Mszy dostał
od nas kwiaty. Następnie
poszliśmy na świąteczny poczęstunek. Było duŜo
smacznego jedzenia, moŜna było najeść się do
syta. To była bardzo miła uroczystość. Spędzili
ją z nami nasi rodzice i pracownicy.
Robert Owsiński
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy w
kościele jest obchodzone święto BoŜego Miłosierdzia. Jak wszyscy wiemy Kult
Miłosierdzia BoŜego związany jest z siostrą Faustyną Kowalską. Siostra
Faustyna stała się przekazicielką, a takŜe apostołką Miłosierdzia BoŜego
spisując zalecenia samego P. Jezusa w tzw. słynnym Dzienniczku. Siostra
Faustyna w swojej cichości, pokorze i cierpieniu potrafiła znieść wiele, aby
wszystko ofiarować Bogu w intencji całego świata. Agnieszka śebrowska.

8 maja – imieniny Stanisława
W dniu 8 maja obchodziliśmy imieniny księdza
Stanisława. Uroczystość zaczęła się od mszy świętej.
Przyjechali rodzice, byli teŜ goście z warsztatów z
placówek w Warszawie i Podkowie Leśnej. Po mszy
udaliśmy się na działkę,
gdzie
odbywał
się
poczęstunek. Były róŜne
ciasta i napoje. Składaliśmy solenizantowi Ŝyczenia, dostał kwiaty
i prezenty. Byli teŜ goście z zewnątrz, był Burmistrz Milanówka z
urzędnikami z Urzędu. Krysia Drzewicka.

„Tajemniczy Ogród” NaboŜeństwa majowe
W środę 22 kwietnia byliśmy
w kawiarni „Tajemniczy Ogród” w
Milanówku. Było to wyjście dla
dyŜurnych – portierów. Poszli:
Teresa
Wojtyra.
Stanisław
Włodarczyk, Grzegorz Kamionek,
Agnieszka śebrowska, Wojtek
Mękarski, Gabryś Sosnowski,
Mietek Lorenc, Krysia Drzewiecka
oraz gościnnie Ania Pypeć.
Poszliśmy tam pieszo. Był to
ciepły,
słoneczny
spacer.
Zamówiliśmy sobie lody, ciasta i
napoje. Czas spędziliśmy na
rozmowach i Ŝartach. Było nam
bardzo wesoło. DuŜo Ŝartowaliśmy
i się śmialiśmy. Bardzo miły,
sympatyczny i pomocny był pan
kelner. Wojtek i Małgosia –
terapeutka robili nam zdjęcia.
Mamy nadzieję w najbliŜszym
czasie wybrać się gdzieś ponownie.
Teresa Wojtyra.

Od 1 maja w kaŜdy dzień jest
m naszym Domu odprawiane
naboŜeństwo majowe. O 17.00
spotykamy się w naszej kaplicy,
świetlicy albo na działce. Zwykle
prowadzi modlitwę ks. Stanisław, a jak nie moŜe, to
zastępuje go Wojtek Mękarski. Najpierw śpiewamy
pieśń maryjną a potem odmawiamy Litanię do Matki
BoŜej. Prawie wszyscy mieszkańcy uczestniczą w tej
modlitwie. Bardzo lubię tę modlitwę. Maj jest to dla
mnie najpiękniejszy miesiącem w całym roku. Wszystko
wokół zakwita. Teresa Wojtyra.

Borzęcin DuŜy – Strefa Rekreacji
Od czasu kiedy mamy juŜ ciepło i wiosnę, to w
kaŜdy poniedziałek jeździmy na zajęcia sportowo –
rekreacyjne do Borzęcina Zajęcia są prowadzone przez
wykwalifikowaną instruktorkę. Między innymi są róŜne
gry zabawy, a takŜe ćwiczenia typu sportowego oraz jest
takŜe rekreacja. Rzut piłką lekarską oraz szereg róŜnego
rodzaju ćwiczeń. Wszystkich pozostałych mieszkańców
zapraszamy na zajęcia sportowe. Wojtek Mękarski

Termy w Mszczonowie
Parę dni temu pojechaliśmy na tak zwane
wodne szaleństwo do Mszczonowa. W Mszczonowie
został wybudowany zespół basenów z wodą termalną.
Kryty budynek skrywa w sobie naturalne źródło wody.
MoŜna z niego wypłynąć na zewnątrz. Cały ten basen
jest w miarę głęboki, są natryski, w których moŜna się
wymyć przed i po kąpieli. Bezpieczeństwa na basenie
pilnują ratownicy. Wojtek Mękarski

Wyjazd po drewno
W miesiącu kwietniu z naszym
księdzem Stanisławem pojechaliśmy po
drewno. Był z nami Michał Bureć i Darek
Białobrzeski. A tam gdzie byliśmy to jest
Izdebno Kościelne, a tego drzewa było
sporo. Nasz ksiądz uŜywał piły tarczowej.
Mieliśmy takŜe ze sobą przyczepę
samochodową.
Jak
przyczepa była
załadowana
to
pojechaliśmy
do
Milanówka, rozładowaliśmy się i z
powrotem pojechaliśmy w to same miejsce
po następną porcję. RóŜnego rodzaju była
wielkość
tego
drewna,
niektórych
kawałków nie trzeba było ucinać, szło nam
to bardzo dobrze. Jednym słowem daliśmy
wszyscy sobie radę. I w wkrótce gdy
znowu mieliśmy pełną przyczepę udaliśmy
się w kierunku Milanówka. TakŜe
obracaliśmy w te i z powrotem parę razy.
AŜ w końcu nazwoziliśmy całe stosy tego
drewna. W. Mękarski i M. Bureć.

Wycieczki rowerowe
PoniewaŜ mamy juŜ
ciepło, ja i Michał wybraliśmy
się na tak zwaną wycieczkę
rowerową. Wyjechaliśmy po
śniadaniu w kierunku basenu, a
następnie pojechaliśmy na
Osowiec, mijaliśmy po drodze
Adamowiznę, Musuły oraz inne
nazwy. Po drodze zrobiliśmy
sobie odpoczynek. I dalej w
drogę, dojechaliśmy do mostu,
a jest to kierunek na Warszawę,
tam
się
zatrzymaliśmy
posiedzieliśmy sobie, poobserwowaliśmy sobie
wspaniałą przyrodę. I powoli szykowaliśmy się
juŜ do drogi powrotnej i w tym momencie spadł
mi łańcuch przy rowerze. Udało mi się go
nałoŜyć i juŜ bez przeszkód wróciliśmy do
Milanówka I tak oto w ten sposób minęła nam ta
wspaniała majówka. W. Mękarski i M. Bureć.

A teraz wracamy do dalszej części pracy naszego kolegi Grzegorza
Kamionka – Bacy Pierwsza część ukazała się w gazetce nr 43

13 LAT Z WARSZTATEM
W czerwcu 2002 roku zostaliśmy zaproszeni do San Petersburga, do
naszych rosyjskich niepełnosprawnych przyjaciół, gdzie zaprzyjaźniona z
nami siostra zakonna Krystyna organizowała Warsztat Terapii Zajęciowej
(taki jak u nas) dla rosyjskiej młodzieŜy niepełnosprawnej. Opowiadaliśmy im,
jakie rzeczy wykonujemy w naszych pracowniach, a nasi instruktorzy uczyli tamtych
instruktorów, jak się pracuje z młodzieŜą niepełnosprawną o róŜnym stopniu upośledzenia (o
pobycie w San Petersburgu napiszę w któryś z rozdziałów).
Bardzo uroczyście obchodziłem 50 – lecie moich urodzin, gdzie był specjalnie
przygotowany przez koleŜanki, kolegów i instruktorów program uroczystości, a na poczęstunek
pracownia kulinarna przygotowała piękny i smaczny piętrowy tort.
Z warsztatem wyjeŜdŜałem na wycieczki po całej Polsce i na turnusy rehabilitacyjne.
RODZIAŁ I Jakim sposobem znalazłem się w warsztacie?
W roku 1991 na wiosnę wystąpiły u mnie pierwsze mocniejsze bóle lewego stawu
biodrowego. W lipcu 1992 roku wyjechałem na turnus rehabilitacyjny leczyć biodro oraz stawy
kolanowe (poniewaŜ mam duŜe zwyrodnienie). Turnus organizowało Koło TPD Specjalnej
Troski (obecna nazwa: Warszawskie Koło Polskiego Towarzyszenia na Rzecz Osób
Upośledzenia Umysłowego) w Solcu Zdrój. Na takim turnusie przebywają dzieci głęboko
upośledzone wraz z rodzicami. Ja byłem sam. W czasie tego turnusu poznałem Kasię i jej matkę
Hanię, która się ją opiekowała. Po turnusie wiele razy ją odwiedzałem w domu, przy okazji
poznałem jej konkubenta Rajmunda, który był to oficerem wojskowym na emeryturze. A biodro
bolało coraz bardziej. Podczas którejś wizyty u Hani, Hania poinformowała mnie, Ŝe na Woli na
ulicy Deotymy znajduje się warsztat, gdzie mają masaŜystę. Nie wiele myśląc pojechałem tam.

Jak się okazało kierowniczką warsztatu była Kasia Wdowiak, którą poznałem pół roku
wcześniej na basenie przy ulicy Namysłowskiej, gdzie ja byłem z grupą młodzieŜy
niepełnosprawnych z Pragi. Więc Kasię juŜ trochę znałem. W drzwiach warsztatu przywitała
mnie kierowniczka Kasia, serdecznie mnie przywitała. Opowiedziałam jej o moim problemie.
Kasia mi odpowiedziała „U nas się pracuje w pracowniach, a w ramach rehabilitacji moŜna
chodzić na masaŜ do rehabilitanta Krzysia, a najlepiej to Ty przynieś orzeczenie o stanie
inwalidztwa. (Orzeczenie inwalidztwa mam od roku 1988, mam pierwszą grupę inwalidztwa
„śadna Praca”) Kasia po obejrzeniu orzeczenie powiedziała, Ŝe mogę przychodzić i pracować
warsztacie”. C.D.N. Baca – Kamionek.

Moja nowa praca
Zaczęłam szukać pracy od
lutego 2009 roku, zaczęło się jeŜdŜenie
do Warszawy do róŜnych fundacji dla
osób
niepełnosprawnych,
które
pomagają w szukaniu pracy. Chodziłam
teŜ na róŜne spotkania do prawników i
do psychologów. W kaŜdej fundacji
miałam
spotkania
i
rozmowy
kwalifikacyjne przygotowujące mnie do
nowych wyzwań w nowej pracy. Dostawałam od kaŜdego prawnika po
komplecie danych o moich prawach do Ŝycia i w pracy. KaŜde spotkanie było dla mnie
wyzwaniem. W moim Ŝyciu byłam po raz pierwszy w takiej sytuacji, której się bałam. Zawsze
jak czeka mnie coś nowego, to się tego boję. Boję się nowych rzeczy
i wezwań, jak kaŜdy człowiek. Najpierw byłam w fundacji przy Polu
Mokotowskim. Były rozmowy, ale nic z tego nie wyszło. Potem
przez kilka dni chodziłam do innej fundacji, która mieściła się przy
ul. Woronicza. Były teŜ rozmowy i dawałam im swoje dokumenty.
Doradzili mi abym pojechałam na Brudno, pojechałam i teŜ miałam
rozmowy w sprawie pracy. Rozmawiałam z panią psycholog, która
zapytała mnie: „Czy boję się koni?” Ja myślałam, Ŝe to Ŝarty.
Odpowiedziałam, Ŝe nie. No i kazali mi przyjechać i tak się zaczęło.
C. D. N. Marysia Ciechowicz.

SERDECZNOŚCI
Składam podziękowanie osobom, które
biorą bardzo duŜo dyŜurów, a szczególnie
osobom, które mnie szanują, które kocham i
mogę na nich liczyć. Mianowicie: Stasiowi
Włodarczykowi,
Wojtkowi
Mękarskiemu,
Agnieszce śebrowskiej, Mietkowi Lorencowi,
Grzegorzowi Kamionkowi, Krysi Drzewieckie,
Teresce Wojtyrze. Dziękuję Wam. MoŜecie na
mnie liczyć. Zobowiązana jestem szczególnie
Darii za to co dla nas zrobiła, ma dobre
podejście do kaŜdego z nas. Kocham BoŜenkę,
Martę, Agnieszkę i Monikę z mojego poziomu.
ElŜbieta Wojda.

Drogi
nasz
ukoch an y Ojc ze
Dyrektorze chcemy
Ci podziękować za
to, Ŝe jesteś z nami,
uczysz
nas
wszystkiego czego
nam potrzeba.
Pragniemy złoŜyć Ci Ŝyczenia w dniu
Twojego świętowania, będziemy pamiętali
o Tobie w modlitwie przed samym
Bogiem. ElŜbieta Wojda.

