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XXI Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych  

Pierwszego  dnia  pojechaliśmy  do  Warszawy,  do  kościoła  na  Deotymy,  na  

msze. Mszę  w intencji  pielgrzymki odprawiało  wielu  księży a wśród  nich  nasz  Ks.  

Stanisław. Po mszy była zbiórka  pod  kościołem. Po czym  wyruszyliśmy w  kierunku  

Rokitna. Trasa była długa i ciekawa. Szliśmy etapami, pomiędzy którymi były postoje. Długo szliśmy.  

Przed 17-tą ukończyliśmy pierwszy dzień pielgrzymki. Mariusz odwiózł nas na nocleg 

do ośrodka. Przyjechaliśmy do domu troszkę zmęczeni, więc położyliśmy się spać. Na 

drugi  dzień zapakowaliśmy się do  samochodu  i  pojechaliśmy do Rokitna, by  konty-  

nuować  pielgrzymkę. Drugi dzień zakończyliśmy na  plebani w  Puszczy Mariańskiej, 

gdzie mieliśmy nocleg. Trzeciego dnia doszliśmy do miejscowości Borysław. Każdy umył się i szykował się do 

spania. Ja też umyłem się, ale nie poszedłem spać tylko przyjechałem do ośrodka. Nogę miałem chorą. Wpadł mi 

kamień w sandał i zrobił się odcisk. Paulina przebiła mi odcisk, ale noga mnie bolała. Nie doszedłbym do końca. 

Była to moja czwarta pielgrzymka, w tym druga nieukończona. Pielgrzymka mi się podobała. Była ciekawa 

atmosfera podczas niej. Pogodę mieliśmy wspaniałą. Od rana świeciło słońce, a wieczorem padało i grzmiało. 

Miło nam szło się na trasie. 14 sierpnia, przed południem, pan Andrzej wraz z żoną zrobili mi niespodziankę. 

Zabrali mnie samochodem na trasę pielgrzymki. Spotkałem się tam ze swoją grupą, z którą przeszedłem jeszcze    

7 km do Częstochowy. Nocleg mieliśmy w szkole. 15-go poszliśmy na mszę, która trwała 2 h. Potem 

spakowaliśmy się i autokar odwiózł nas do domu. Dojechaliśmy na kolację. Z jednej strony żałuje, że nie 

przeszedłem całej trasy pielgrzymki, a z drugiej cieszę się, że mogłem wejść do Częstochowy z całą grupą. 

Jeszcze za wcześnie powiedzieć czy w przyszłym roku też się wybiorę.                                   Janusz Gołębiowski 

Pielgrzymkę 5 sierpnia rozpoczęła msza św. O 7:30 było wyjście. W pielgrzymce uczestniczyło pięć grup. 

Ja szłam w ostatniej grupie św. Kamila, której przewodnikiem był ojciec Czesław. W naszej grupie szedł m.in. 

brat Kamil, brat Wojtek, brat Marek i dwóch kleryków z zagranicy, których imion nie pamiętam. Miałam trzech 

opiekunów – Agnieszkę, Grażynkę i Andrzeja. W drodze odmawialiśmy różaniec, koronkę i inne modlitwy oraz 

śpiewaliśmy pieśni. Codziennie o 21:00 był Apel Jasnogórski. Były też ciekawe kazania. Na nocleg różnie się 

wchodziło, a wstawało się o 6:00-7:00. Do Częstochowy weszliśmy 14 sierpnia jako pierwsza grupa. Całą noc       

z 14-go na 15-go czuwałam przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. O 11:00 była uroczysta msza św.,             

a o 15:00 wsiedliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną.                                                   Teresa Wojtyra 

 



 

Turnus rehabilitacyjny w Krynicy Górskiej  (21.08-03.09.2012 r.) 

Do Krynicy Górskiej pojechałem samochodem z moim opiekunem - Krzyśkiem. Pozostałe osoby 

pojechały autokarem. Chodziłem na basen, do kościoła i na lody, opalałem się. Chodziłem też do pijalni wód, ale 

te wody nie smakowały mi. W środę wybrałem się na imprezę do Muszyny i byłem w szoku. Kapela grała na 

żywo góralskie kawałki. Na stole były kiełbaski z grilla i herbata. Czułem się jak na góralskim weselu. Było 

super. Jestem zadowolony z wyjazdu. Miałem też super opiekunów – Krzyśka i Filipa, z którymi mieszkałem               

w jednym pokoju. Szkoda było odjeżdżać…                                                                                    Robert Owsiński 

 Opalałam się, chodziłam na spacery, w kościele byłam, jadłam lody. Kupiłam sobie korale, bransoletkę       

i pierścionek. I maskotkę Antosiowi (tł. red. syn siostrzeńca). Kupowałam też słodycze, paluszki i picie. Wydałam 

wszystkie pieniądze. Fajnie tam było. Tańczyłam. Po górach chodziłam, robiłam sobie zdjęcia z opiekunkami. 

Byłam na masażu i na pizzy. Jestem bardzo zadowolona. Grałam w piłkę. Jeździłam ciąganymi pociągami            

(tł .red. kolejką torową).                                                                                                                 Magdalena Grzyb 

Moim opiekunem był Darek Jurczuk. Z Darkiem było super. Słuchałem go, pomagałem mu nosić jego 

plecak. W pokoju byłem z Michałem Bureciem. Jeździłem kolejką linową i kolejką torową. Nie bałem się, choć 

wjeżdżaliśmy wysoko, na sam szczyt. Chodziłem też na spacery i tańczyłem. W ośrodku, w którym mieszkaliśmy 

znajdował się pokój, w którym był fotel do masażu. Siadałem wygodnie w fotelu i masował całe moje ciało. 

Mieliśmy też basen. Ja się nie kąpałem, ze względu na kłopoty z nogami. Odpocząłem. Wróciłem jako inny 

człowiek. Jestem bardzo zadowolony z wyjazdu.                                                                      Dariusz Białobrzeski 

 

 

To była moja pierwsza pielgrzymka w życiu. Było fajnie. Dużo chodziliśmy, ładne piosenki śpiewaliśmy. 

Podobało mi się, to, że trzymaliśmy się wszyscy jednej grupy, że nikt się nie zgubił, że modliliśmy się za 

wszystkich, a modlitwy składaliśmy do siostrzyczek. Michał napisał fajne modlitwy. Mieliśmy dobre wyżywienie 

i miejsca do noclegów. Nie robiliśmy nikomu kłopotów i ładnie się zachowaliśmy. Byliśmy bardzo skupieni 

podczas mszy. Kierowca Mariusz zabierał nas samochodem jak nie mieliśmy sił dalej iść. Wszyscy opiekunowie 

nami dobrze się opiekowali. Nie mieli do nas żadnych uwag ani zastrzeżeń. Bardzo podobała mi się ta 

pielgrzymka. Niektórzy koledzy mi się też podobali… Chłopaki, którzy mieszkają obok nas na Piasta – Łukasz, 

Mateusz i Sebastian. Dużo osób chwaliło mnie, gdy doszłam do Częstochowy. Nie spodziewali się, że tak dobrze 

sobie poradzę.                                                                                                                                    Iwona Banasiak 

To była moja 30 pielgrzymka. Po raz dziewiąty poszedłem jako mieszkaniec Domu Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego. Wcześniej chodziłem z grupą akademicką. Szedłem w grupie Św. Wawrzyńca. Miałem trzech 

opiekunów: Darka, Pawła i Anię. W porównaniu z ubiegłymi latami, mieliśmy niezłą pogodę. Tylko dwa dni 

upałów, a reszta pochmurnych dni, ale bez ulew. Były dwie dziennie konferencje, dużo modlitwy i śpiewu. Cieszę 

się, że tyle lat wytrwałem. Życzyłbym sobie kolejnych 30 pielgrzymek.                              Stanisław Włodarczyk 

    



 

Moje wakacje… 

Wyjazd do Łącka 

W Łącku byłam od 1 do 15 lipca z Basią i Bertą. Pojechałyśmy tam Basi samochodem. Jechałyśmy aż       

2 godziny. Mieszkałyśmy w drewnianym domku, w którym były 3 łóżka ale nie było mebli. Nie miałyśmy się jak 

rozpakować. Znajome nauczycielki Basi organizowały różne wycieczki: jeździłyśmy na basen, na konie, była też 

wycieczka autokarowa do pobliskiego kościółka, chodziłyśmy na spacerki. W ośrodku były dobre posiłki. Był np. 

kotlet mielony, ziemniaki i ogórki z cebulką. I kompot bardzo pyszny. Na kolację zjadałam z 5 kanapek. Przed 

wejściem na stołówkę, codziennie rano, była krótka modlitwa. A wieczorami, po kolacji, Ksiądz Rysio odprawiał 

msze. Ksiądz był bardzo dobry, zawsze miły i pogodny. Zorganizowano też zawody sportowe. Był bieg przez 

tunel, rzut piłką do kosza, przeciąganie liny. Dziewczyny wygrały z chłopakami w przeciąganiu liny. Byłam 

bardzo szczęśliwa. Aby uczcić wygraną napiłam się pysznej herbatki. Ja byłam najlepsza ze wszystkich           

w zawodach. Zajęłam I miejsce. W nagrodę dostałam oprawione zdjęcie moje i Berty. Podobał mi się ten wyjazd   

i będę jeździła tam co roku.                                                                                                                 Aneta Lipińska 

Rekolekcje 

Odbywały się w dniach 26.08-02.09.2012 r. w Lasku Niepokalanów. Temat przewodni tegorocznych 

rekolekcji - „Bóg jest z nami”. Jak tyle lat chodzę, jeszcze tylu wózków i opiekunów nie widziałem jak w tym 

roku. Miałem wspaniałych opiekunów Tomka i Michała, którzy bardzo się o mnie troszczyli. Gdzie ja, tam i oni za 

mną chodzili. Mieszkaliśmy w domu rekolekcyjnym. W pokoju byłem z Darkiem, organizatorem tych rekolekcji. 

Gdyby nie on, to by rekolekcji nie było. Wstawaliśmy o 07:00 rano. Od 08:00 były śpiewy lub msza, a następnie 

śniadanie. Po śniadaniu mieliśmy chwilę wolnego, a ok. 10:00 odbywała się konferencja. O 12:00 zbierały się 

grupki, podzielone na mężczyzn i kobiety, w których omawialiśmy temat konferencji. Po dyskusji był obiad, a po 

nim czas wolny trwający do 2 h. Ja w tym czasie odwiedzałem rodzinę. O 15:00 była msza w kaplicy św. Kolbego. 

Później chodziliśmy kupować pamiątki. Byliśmy też w Muzeum Maksymiliana Kolbego. Kolację jedliśmy             

o 18:00. Po kolacji wszyscy czuwaliśmy do 22:00, po czym myliśmy się i kładliśmy się spać. Teoretycznie cisza 

nocna była od 22:30, ale w rzeczywistości kwitło życie towarzyskie, w którym chętnie uczestniczyłem…             

W ostatni weekend wziąłem udział w nocnym czuwaniu (od 22:00 do 06:00 rano). Na tych rekolekcjach 

nauczyłem się bardzo dużo modlitw, od księdza Piotra. Bardzo dobrze spędziłem ten czas.  

Już trzy lata jeżdżę na rekolekcje. 1 września była rocznica. Dużo mi dają. Podczas tegorocznych 

rekolekcji nauczyłam się pokory i modlitwy. Bardzo je przeżyłam. Jak odjeżdżałam to płakałam. Nie mogłam 

dojść do siebie  po  powrocie  przez  dłuższy  czas.  Nadal o nich 

 myślę…                                                               Teresa Wojtyra                                    

 

 

 

  

Stanisław Włodarczyk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogrody Integracji  – 28.09.2012 r. 
 

28 września w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbył się Ósmy Powiatowy Przegląd 

Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji”. Tradycyjnie Nasz Dom reprezentowała 

Kinga Kędzierska, która wykonała trzy piosenki: „Od dziś” Pauli, „Pod żaglami piosenki” Eleni i „Jesteś szalona”  

zespołu Boys. Oto jak wspomina swój występ i przygotowania do niego nasza artystka… 

 Długo ćwiczyłam. Próbę miałam raz dziennie z Wiesią Karpińską i z Grzesiem Strzemiecznym. Sama 

sobie wybrałam piosenki. Wiesia mi podpowiadała. Fajnie było, bo dostałam nagrodę od jury. Dostałam płytę                

z karaoke, pościel i słodycze. Stresowałam się przed występem, ale dobrze mi się śpiewało. Poszło mi bardzo 

ładnie. Wszyscy mi brawo bili. Wszyscy się bardzo cieszyli, że zostałam przez jury nagrodzona. Cieszę się 

bardzo, że mi się ten występ podobał. Ucieszyłam się, że wystąpię na scenie i zaśpiewam. To był dla mnie 

ogromny zaszczyt. Dziękuję publiczności, że mnie tak przyjęła z otwartymi ramionami. Pięknie wystąpiłam… 

Gratulacje dla mnie za śpiew i wykonanie, piękne wykonanie…                                                  Kinga Kędzierska 

 Kinga najlepiej występowała. I ładnie się wysławiała chwaląc swój występ. Klaskałam jej. Lubię jeździć 

na Ogrody Integracyjne, bo dostajemy nagrody i dlatego, że lubię zbierać ulotki o filmach ze stojaków w Centrum 

Kultury. W trakcie występów zgłodniałam. Wzięłam pięć cukierków ze stoiska na  

korytarzu. Wszystkich nie zabrałam, bo byłam kulturalna. Później zjadłam jeszcze  

bułkę i bigos. Bardzo mi się podobało.                                           Aneta Lipińska 

Ładnie  było. Dużo występów  było. Widownia  bawiła się i klaskała. Pan,  

który zapowiadał  występy ładnie mówił. 

Spodobał  mi się facet. Ładny chłopak… 

Zadowolona   jestem,  że   jadłam  bigos  

z  chlebem i piłam herbatę. Śmiałam się  

podczas występów i biłam brawo.  

Podobało mi się bardzo.                              

                                  Magdalena Grzyb 

Rajd Rowerowy – 13.09.2012 r.                                         

 Na  rajd  rowerowy  pojechaliśmy  w  dziewięć  osób:  sześciu  uczestników - Ja,  

Michał, Darek, Iwona, Aneta i Mariusz Surma, dwóch opiekunów - Michał (rehabilitant) 

i Sebastian oraz kierowca - Marcin. Ja i Michał jeździliśmy rowerami, a pozostałe osoby 

wzięły udział w  innych  konkurencjach. Zabraliśmy ze sobą kask rowerowy, rękawiczki 

i koszuli odblaskowe. Po przyjeździe na miejsce wytłumaczono nam jak zachowywać się 

podczas rajdu. I wyruszyliśmy. Pokonywaliśmy bardzo ciężkie trasy, a na dodatek padał 

deszcz. Na szczęście mieliśmy peleryny. Jak był piach to schodziliśmy z rowerów i pro- 

wadziliśmy je. Jechaliśmy z godzinę. W trakcie rajdu mieliśmy krótką przerwę na kanap- 

ki  wiezione  w  plecaku.  Na  mecie  witali  nas  mieszkańcy  Sadowej. Na  zakończenie  

najedliśmy się kaszanką i kiełbasą  z  surówką, ketchupem i musztardą. Za udział w raj- 

dzie otrzymaliśmy pamiątki. Było bardzo przyjemnie.                     Wojciech Mękarski  

 

 

 

 

  



 

Moja historia… 

Nazywam się  Robert Owsiński  i mam  53 lata. Urodziłem się 28 grudnia 1959 r.  

w Piasecznie. Jestem jedynakiem. Rodzice  musieli chodzić do pracy więc wychowywała 

mnie babcia. Mama  zapisała mnie do szkoły, ale  nie dawałem  sobie  rady. Miałem więc  

nauczanie  indywidualne. Nauczycielka, która  przychodziła do domu,  stwierdziła, że nie  

daje sobie ze mną rady i przestała przychodzić. Na tym skończyła się moja nauka. Całe dnie siedziałem w domu. 

Pewnego dnia mama załatwiła mi udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej na Karolkowej w Warszawie. 

Chodziłem tam przez rok, a przez kolejny rok na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym. W 2001 r.      

w październiku przyszedłem do Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku. Miałem być tyko na 

miesiąc, ale tak mi się spodobało, że Ks. Stanisław Jurczuk pozwolił mi zostać na dłużej. Przez pierwsze trzy 

miesiące mieszkałem w pokoju z Mańkiem. 9 stycznia przeprowadziłem się do jednoosobowego pokoju. Obok 

mieszkał Darek z Michałem, z którymi miałem wspólną łazienkę. Żyliśmy w zgodzie. Szybko się zadomowiłem. 

Mama dużo mi pomagała. Często mnie odwiedzała, chodziła ze mną na spacery, zabierała mnie do siebie. Po roku 

od mojego zamieszkania w Domu moja mama zaczęła chorować. Miała raka płuc. Żyła jeszcze trzy miesiące.     

W styczniu 2003 zmarła. Byłem w szoku. Nie mogłem spać, jeść, ciągle płakałem. Tata żył jeszcze siedem lat po 

śmierci mamy. Miał wodę w płucach. Też bardzo przeżyłem jego śmierć. Mieszkanie po rodzicach zostało 

sprzedane, a za uzyskane pieniądze kupiłem sobie „jedynkę”. Teraz mam pokój tylko dla siebie. Mam też własną 

łazienkę. Choć często brakuje mi rodziców, myślę o nich i tęsknię za nimi, to czuję się tu jak w domu. W 2002 

roku poszedłem na pielgrzymkę, podczas której się rozchorowałem. Byłem cały żółty. Miałem zapalenie wątroby 

i musiałem iść do szpitala. W szpitalu podłączyli mnie do trzech kroplówek. Wyszedłem 1 września. Byłem rok 

na diecie. Ale jestem już zdrowy. Kiedyś dużo podróżowałem z rodzicami po kraju. Byłem nad morzem,              

w górach, na mazurach, nocowałem pod namiotem. Poznałem całą Polskę. Teraz wolę spędzać czas w swoim 

pokoju, sam, choć chętnie uczestniczę w turnusach organizowanych przez Dom. Lubię słuchać muzyki, oglądać 

filmy na moim kinie domowym. Mam też najlepszy telewizor w całym ośrodku. Porządny sprzęt. Na święta 

wyjeżdżam do cioci do Piaseczna. Mam dwie ciocie, które mnie odwiedzają.                               Robert Owsiński 

 

Jaka jest Marysia Sokołowska ? 

Miła, fajna, wesoła, uśmiechnięta. Jak uśmiecha się, to ma dołeczki w policzkach. Pogodna i dobrze 

wychowana. Ma miłe serce. Jest spokojna i cicha. W tym roku stuknie nam pięć lat jak jesteśmy ze sobą. Kocham 

ją. Chcę z nią być. Jak pojechaliśmy do Międzywodzia to kupiłem jej pierścionek zaręczynowy i ona została moją 

narzeczoną. Ostatnio przyjechała do nas na cztery dni. Pomogłem jej wyjąć bagaże z samochodu i zanieść na górę, 

a jak odjeżdżała do domu to znosiłem jej bagaże z góry na dół. Dostałem od niej prezenty, takie jakie daje złota 

rybka, która spełnia trzy życzenia: długopis metalowy, lampkę nocną, zdjęcia z serialu „M jak miłość”, plakaty      

z tego serialu, poduszkę włosiastą - serce i zdjęcia jak jesteśmy razem oraz czerwone 

kwiaty.  Marysia jest zakochana we mnie na zabój. Całym jej światem jestem ja. Nie 

odejdę od niej nigdy, chyba, że  po moim  trupie. Umówiłem się z  nią, że będzie mi 

mówiła gdzie jest i co robi. Bronię ją i chronię, gdy jest taka potrzeba. 

                                                      Michał Bureć (z pomocą Wojciecha Mękarskiego) 

 
 



 

XII  Rocznica Otwarcia Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          7 października 2012 r. obchodziliśmy XII Rocznicę Otwarcia Naszego 

Domu. O 11:00 miała miejsce uroczysta msza, którą odprawił ksiądz infułat Jan 

Sikorski. Przybyło dużo gości. Po mszy było przedstawienie o Tesco. Brałem 

udział w przedstawieniu. Grałem pracownika Tesco, na luzie, zero stresu. 

Dobrze wypadliśmy. Było fajnie, wesoło. Po przedstawieniu był posiłek: 

grochówka, kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem, ciasto, owoce i cukierki. 

O 15:00 był mecz w siatkę. Dobry był ten mecz. Niestety przegraliśmy… 

                           Robert Owsiński 

Już stuknęło dwanaście lat jak istnieje Nasz Dom… Długo 

przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia. Codziennie odbywały się próby 

przedstawienia, do którego scenariusz napisał nasz Grzegorz Strzemieczny. 

Tytuł przedstawienia to „Tesco za i przeciw”. Scenariusz tej sztuki był bardzo 

dobry. Ja również występowałem w przedstawieniu. Nie miałem w ogóle tremy. 

Bardzo dobrze mi się grało. Po występie posypały się brawa. Wszystkim bardzo 

podobało się to przedstawienie.                                           Wojciech Mękarski  

Miałam taką tremę… Pierwszy raz występowałam w przedstawieniu. 

Grałam strażnika miejskiego. Pani Wiesia Karpińska mnie o to poprosiła. 

Poszło mi na piątkę.                                                                 Kamila Szymanek 

Moje ogólne wrażenia z racji XII Rocznicy Otwarcia Naszego Domu są 

nadzwyczaj dobre. Moim zdaniem wszystko mi się  podobało. I msza i grill       

i występy, no i mecz piłki siatkowej pomiędzy naszym samorządem                  

a pracownikami Naszego Domu. Było to wspaniałe widowisko sportowe. 

Dopisała publiczność. Nasz spektakl o Tesco wywarł na mnie ogromne 

wrażenie, a to z tego powodu, że grałem już po raz dwunasty. Miałem 

ogromną tremę, ale wypadłem nieźle, jak na swoje możliwości.  

                                                                              Tomasz Czuchrowski 

        Byłam z Natalią i Asią (znajomą). Siedziałyśmy w samym rogu, bo tam 

był wolny stolik. Pozostałe stoliki były zajęte. Było zwyczajnie. Ludzi pełno. 

Dużo jedzenia. Jadłam grochówkę, kiełbasę i ciasto. Smakowało mi. Podobało 

mi się  przedstawienie. Natalii też się podobało. Zjadła  kiełbasę i ciasto. Zupy  

nie  chciała  jeść. Nigdy tu  nie je zupy. Na drugi rok pojadę do domu, nie będę  

na  rocznicy. Nie mogę  tak  być cały czas w jednym miejscu. Tu stale jestem. 

Muszę mieć trochę odmiany.                                                             Anna Pypeć 

 Uroczystość była piękna. Przyszli goście, były kwiaty i prezenty. Bardzo 

cieszę się, że nasza drużyna podczas meczu miała super kondycję. Dziękuję 

Wam, bo daliście z siebie wszystko co mogliście.                       Elżbieta Wojda 

 

 

 

 

 


