
KULIGKULIGKULIGKULIG   W tym roku mieliśmy 
znowu niespodziankę, bo opiekunowie 
zabrali nas na kulig. Byliśmy w Kaniach 
Helenowskich w ośrodku jeździecko – 
sportowym. Była to naprawdę udana 
impreza, pogoda nam sprzyjała. Byliśmy 
podzieleni na dwie grupy. Gdy jedni 
jeździli saniami to drudzy zwiedzali stajnie. 
Była śnieŜna pogoda i panował wesoły 
nastrój. Były nasze opiekunki i kierowca 
podziwialiśmy piękną zimę w lesie. Jeszcze 
raz dziękuję i czekamy do następnego roku. 
Agnieszka śebrowska. 
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 Zabawa w Podkowie   Nie tak dawno mieliśmy zabawę 
dyskotekową. Zostaliśmy zaproszeni przez 
kolegów z Podkowy Leśnej. Zaczęło się od 
zaprezentowania Warsztatów i było krótkie 
przemówienie, a następnie zaczęła się właściwa 
balanga i zabawa na całego. Były przeróŜne 
tańce i rytmy, było bardzo miło i sympatycznie.  
Wszyscy się bawili doskonale, atmosfera 
przesympatyczna. W tym czasie były 
przygotowane rarytasy przez uczestników tych 
warsztatów. W czasie przerwy moŜna było się 

czegoś napić i coś przekąsić i dalej się wszyscy bawili miedzy innymi Milanówek. Mieszkańcy 
tego Domu wspaniale się bawili. I tak nam płynął ten wspaniały dzień. Wojtek M ękarski . 

 
Dyskoteka Walentynkowa w tym roku była u nas piętnastego lutego. O 
godzinie dziesiątej rano byli uczestnicy WTZ z Podkowy Leśnej, z WTZ z 
ulicy Spacerowej 
w Milanówku. 
Zabawa była w 
naszej świetlicy, cała 
świetlica była udekorowana mnóstwem papierowych, czerwonych, róŜowych 
i fioletowych serduszek. O oprawę muzyczną zadbał nasz Grzegorz. Mieliśmy 
teŜ bufet z owocami i słodyczami. Były równieŜ konkursy z atrakcyjnymi 

nagrodami. Wszyscy bawiliśmy się wspaniale. 
Czekamy do następnej imprezy. 
Ela Wojda – wolontariuszka 



Coroczne Jasełka 
Tradycyjnie co roku braliśmy udział w 

dorocznych Jasełkach. Tradycyjnie reŜyserem 
była pani Iza Kędzierska. W tym roku byliśmy 
w Grójcu, w Wawrzyszewie i Grodzisku Maz. 
Wszystko nam się bardzo udało mimo fatalnej 
zimowej pogody. Najbardziej podobały mi się 
jasełka wystawione w Grójcu, w mieście 
powiatowym mojej siostry, która był bardzo 
zadowolona z naszego występu. W 
przedstawieniu brali udział mieszkańcy domu z 
Milanówka i z poszczególnych WTZ – ów. 
Kinga Kędzierska śpiewała kolędy oraz pieśni 
patriotyczne. Cieszyłam się z nimi oglądając i 
podziwiając ich piękne stroje. 
Agnieszka śebrowska. 

A teraz pora na kolejną część pracy naszego kolegi Bacy 
13 LAT Z WARSZTATEM  

I TAK OD 15 KWIETNIA 1993 PRZYCHODZĘ NA WARSZTAT.  
Na początku przychodzenia do warsztatu nie mogłem 

przyzwyczaić się do atmosfery w nim panującej. Do warsztatu 
przychodziła młodzieŜ z upośledzeniem lekkim, średnim i głębokim. 
Jak wychodziłem z warsztatu, to głowę miałem jak bania, a w niej sam 
mętlik. Umówiłem się z panią Kasią – kierowniczką warsztatu, Ŝe 
tydzień będę przychodził do warsztatu, a następny odpocznę w domu. 
To trwało aŜ do lipca 1993 roku, w którym to miesiącu wyjechałem na turnus rehabilitacyjny do 
Wisły. Ten wyjazd był dla mnie zaskoczeniem, nie był w ogóle planowany i doszedł do skutku 
dzięki rezygnacji jednej z koleŜanek z warsztatu. Będąc na turnusie przez 24 godziny w 

towarzystwie osób upośledzonych 
przyzwyczaiłem się do nich i do atmosfery 
panującej w warsztacie. Od września 1993 
zacząłem normalnie chodzić do warsztatu. 
Przez dwa lata warsztatem zarządzał prezes 
Tatarczuk, wspominam te lata z przykrością, 
poniewaŜ prezes okazał się wielkim 
oszustem i karierowiczem. W sposób 
okrutny wykorzystywał słabszych ludzi, 
chociaŜ sam był powaŜnie upośledzony 
fizycznie. Z tego okresu wspominam 
instruktorkę Małgosię Druś (która obecnie 
jest dyrektorką Domu Pomocy Społecznej 
przy ulicy Odrębnej w Warszawie), u niej w 
pracowni po raz pierwszy wytkałem na 
ramce latarnię morską. 
Grzegorz Kamionek – Baca. cdn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Podziękowania   Podziękowania   Podziękowania 
 

 
Chciałbym podziękować ks. Stanisławowi  
za dobre serce, Ŝyczliwość, za to Ŝe tyle 

wkładasz w ten ośrodek i za to, Ŝe mi kupiłeś 
nowe meble w kolorze jasnym. Cały mój 
pokój jest na jasno, dwa nowe łóŜka, dwa 
stoły, jeden pod komputer, komoda, szafa 
 i inne sprzęty. Wiele serca okazałeś mnie 

 i innym mieszkańcom. Ty jesteś 
niezastąpiony. Sam wszystko organizujesz 
dla naszego ośrodka, Urozmaicasz  nasze 
Ŝycie Dziękuję teŜ, Ŝe załoŜyłeś mi konto 

osobiste, a Pinio – Piotr Kruszona załatwia 
mi płyty kompaktowe Golców. 

 Michał Bureć. 

 

 
Dziękuję w swoim imieniu i od 
mieszkańców naszego Domu. 
Chce podziękować BoŜenie 

Lipskiej za nowe meble, oraz 
Marcinowi Dębskiemu za 

godną postawę i trud  
i poświęcenie. Pragnę się 

podzielić dobrą wiadomością, 
Ŝe jestem zadowolona z tych 

mebli i jest to dla mnie wielka 
radość i jeszcze raz dziękuję 

 za wszystko. 
Ela Wojda - wolontariuszka 

 



  Ze świata 
 

    XIII Festiwal Romów 
          W Polsce odbywają się występy Romów, 
na które przybywają cyganie z całego kraju. 
Kiedyś jeździli taborami, a dziś tańczą i 
śpiewają w Ciechocinku. Takie festiwale w 
Ciechocinku odbywają się co roku. Czasami 
pokazują je w telewizji. Najbardziej znanym 
cyganem, a według mnie ojcem cyganów jest 
Don Wasyl z zespołu „Roma”. Jest to człowiek 
o wielkim sercu, który bardzo ładnie gra na 
gitarze i ma piękny głos. Śpiewa po polsku, a 
czasami po cygańsku. Pół cygan, pół polak.  
Wojtek M ękarski  

    Zmienne klimaty  
Jak nam wiadomo klimat jest zmienny, na 
przykład w miesiącu marcu jest jeszcze 
śnieg, jest trochę słońca oraz  ciepła. W 
poprzednich latach było trochę inaczej. 
Owszem, były deszcze, dni chłodne, a w 
miesiącu grudniu był juŜ śnieg i prawdziwa 
zima, a latem prawdziwe lato. Któregoś 
roku pierwszego maja spadł śnieg, a potem 
było juŜ ciepło. A teraz jest pochmurno 
jakby miał padać deszcz. Teraz wszyscy 
marzymy o tym, Ŝeby zrobiło się ładnie oraz 
zakwitły bzy. Wojtek M ękarski . 

 

Janusz  Gołębiowski 
Janusz  mieszka u nas od nie tak dawna. Bardzo mu się u nas 

spodobało, poznał wielu kolegów z którymi się zaprzyjaźnił, 
najbardziej zaprzyjaźnił się z Michałem i Darkiem oraz z Wojtkiem. 
Janusz często przychodzi do Darka i Michała a Darek z Michałem z 
kolei teŜ go odwiedzają w jego mieszkaniu. Pomagaliśmy mu przy 
przeprowadzce z „trójki” na „jedynkę”. Najpierw mieszkał z 
Mariuszem Zarzyckim (Mańkiem), a teraz mieszka sam i jest bardzo 
zadowolony,  a było tych rzeczy do znoszenia bardzo duŜo. Janusz 
nie widzi,  jest niewidomy. Sam sobie daje radę, chodzi do Maćka na 
ćwiczenia, chodzi na bieŜni, sam się kąpie, sam się ubiera oraz goli, a 

jedzenie mu przygotowują i sam je spoŜywa. Chodzi na spacery przed dom i cały czas ma 
otwarte okno. Jest miły, kochany, fajny, uśmiechnięty, wesoły i lubi Ŝartować.  
Wojtek M ękarski, Darek Białobrzeski. 

Ela Wojda jako wolontariuszka 
Ja z Elą znamy się bardzo długo, prawie trzydzieści 

juŜ lat. A zaczęło się od wspólnych obozów, przewaŜnie 
były to wyjazdy w góry ze Wspólnotą Wiary i Światła.  
KaŜdego roku takie wyjazdy się odbywały. Przyszedł taki 
czas, Ŝe kaŜdy poszedł w inne miejsce. Ale po niedługim 
czasie spotkaliśmy się, a był to właśnie Milanówek. Ela 
przyszła we wrześniu, na początku poznawała 
mieszkańców tego właśnie Domu. Początki były trudne, ale 

Ela prawie wszystkich poznała i przyszedł taki czas, Ŝe Ela zaczęła pomagać 
wszystkim mieszkańcom jak i terapeutom i terapeutkom. Dobrze wszystko 
opanowała, wszystkie sprawy dotyczące naszego domu. Wie jak sobie z tymi 
sprawami poradzić, a jak czegoś nie wie, to zawsze się pyta i ten ktoś zawsze 
Eli doradzi. Ela udziela się we wszystkim, pomaga kaŜdemu w kaŜdej 
potrzebie, nie odmawia niczego, a jest to wolontariuszka i dobrze to wszystko 
Eli wychodzi. Ela jest bardzo miłą osobą.  Wojtek M ękarski.  



Nasi wolontariusze to uczniowie 
z liceum w Milanówku, to grupa 
chłopców i dziewcząt z klasy 
medycznej. Przychodzą przewaŜnie w 
środy po naszym obiedzie. Przebywają 
z nami na świetlicy, czytają mam 
ksiąŜki. Kiedyś pomagali przy 
konkursie plastycznym przed BoŜym 
Narodzeniem, a przed Świętami 
Wielkanocnymi robili z nami 
dekoracje oraz kartki z Ŝyczeniami. 
Wolontariusze są sympatycznymi i 
mili, pomagają opiekunom w opiece 
nad naszymi mieszkańcami, karmili 
Kingę obiadem. Są aktywni. Dziękuję 
Wolontariuszom za godną postawę i 
za czas, który nam poświęcają. śyczę 
im pogody ducha, duŜo radości 
uśmiechu. 
Ela Wojda – wolontariuszka. 

   Wolontariusze 
 w naszym domu 

 

  
„Kocham cię Polsko” jest to cykl programu 

telewizyjnego, który powstał nie tak dawno. Jest to 
program związany z przeróŜnymi grami, trochę 
podobny do teleturniejów, bo właśnie w tym 
programie występują dwie druŜyny. Odpowiadają  
na róŜne pytania, a są to dość ciekawe pytania. Przy 
tych emocjach nie brakuje dobrej muzyki, czy teŜ 
tańców. „Kocham cię Polsko” jest to program 
patriotyczny. Jak wiadomo prawie wszyscy jesteśmy 
patriotami, wszyscy kochamy naszą Polskę, bo w 
niej się wychowaliśmy. 
Ela Wojda – wolontariuszka.  
 
Wywiady z mieszkańcami domu przeprowadziła 
terapeutka  Agnieszka Osakowska. 

Wywiad z Magdą Grzyb  

Ja w czasie Świąt 
Wielkanocnych byłam  u mamusi i u tatusia. Byłam u siostry mojej z 
jej dziećmi w Podkowie Leśnej. W niedzielę pojechałam przed 
dziewiątą. Miałam duŜy obiad. Jajkiem obdzieliłam się z całą rodziną. 
Nie wychodziłam nigdzie z domu. Nie było gości, tylko my. Było 
fajnie w domu, bardzo fajnie. Telewizję oglądałam, słuchałam radia. Za 
Robertem tęskniłam, bardzo. W poniedziałek wróciłam do Milanówka. 

Wywiad z Mariuszem Sikorskim  
 
Aga:  Opowiesz mi o swoich świętach ? 
Mariusz: Opowiem, chętnie 
Aga:  Gdzie je spędziłeś? 
Mariusz: Byłem w Łomiankach, Łomianki napisz 
Aga:  U kogo? 
Mariusz: U cioci byłem, Kasi. Tata był, ciocia, Arek, Emilka 
teŜ była Ok? 
Aga:  Byłeś z rodziną w kościele? 
Mariusz: Tak, w kościele św. Anny 
Aga:  Co dobrego było na waszym stole? 
Mariusz: Jajko, śledzie... ty to piszesz? 

Aga:  Tak piszę. A coś do śledzia?  
Mariusz: Kawa była. Agnieszka zrobisz mi kawę? 
Aga:  I tutaj Mariusz uciekł… 

Kocham cię 
    Polsko 


