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I znowu witamy naszych drogich czytelników.
Przygotowaliśmy dla Was kolejny numer gazetki.

Jest nam bardzo przyjemnie, że wciąż jesteście z nami. 
W tym numerze jest dużo ciekawych informacji z życia

naszego ośrodka. Przygotowaliśmy też dla was specjalną
krzyżówkę. Jest ona bardzo trudna. Długo się nad nią
zastanawialiśmy. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś

wątpliwości, to zapraszamy do nas na konsultacje.

Życzymy miłej lektury
Zespół Redakcyjny

Drodzy Czytelnicy



Zespół Redakcyjny:
1. Katarzyna Uszyńska (rozrywka, solenizanci i jubilaci, imiennik)
2. Katarzyna Sałkowska (poezja i proza, przepisy kulinarne)
3. Monika Skrodzka (wydarzenia minionego miesiąca)
4. Rafał Musch (wywiady )
5. Andrzej Nowak ( wydarzenia minionego miesiąca )
6. Mikołaj Scholz (redakcja sportowa)
7. Wojciech Kwil (układanie krzyżówek, przepisywanie tekstów na komputerze)

Opiekun: Katarzyna Zduńska      Skład i druk: Jacek Michalski

W marcowe urodzinowe i imieninowe życzenia przyjmują:

UrodzinyUrodziny ImieninyImieniny
15.03. – Krzysztof Ciepłota 25.03. – Mariola Wasiuk
19.03. – Maciej Dorożała
23.03. – Marek Iżykowski
25.03. – Krzysztof Wojnicki
26.03. – Przemek Goller

Wszystkim  jubilatom  i  solenizantom  życzymy  sukcesów  w  życiu,  szczęścia  w
miłości,  dużo  uśmiechów,  dużo  radości,  spełnienia  wszystkich  najskrytszych  marzeń  i
samych przyjemnych w życiu zdarzeń.
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Z okazji Dnia Kobiet,
Życzymy Wam dużo zdrowia w szczególności.

Niech uśmiech na Waszych twarzach zawsze gości,
a życie nie sprawia trudności i przykrości.

Niech wiatr pieśń niesie Wam radosną,
abyście zawsze czuły się jak wiosną.

Wśród pachnących kwiatów i śpiewających ptaków,
aby motyle na dłoni Wam siadały
i najskrytsze marzenia spełniały.

Aby ptaki po niebie latały
i Waszego szczęścia szukały.

żeby z Waszych oczu leciały tylko radosne łzy,
tak jak wiosną pachnące bzy.

W trudnych chwilach niech gwiazdy nad Wami czuwają i właściwą drogę wybrać 
pozwalają.

One nie pozwolą nigdy Wam zginąć
i żadnego szczęścia nie ominą.

Dużo szczęścia i słodyczy wszystkim paniom męska część zespołu życzy.

SOLENIZANCI I JUBILACISOLENIZANCI I JUBILACI



3,17 luty 2012 r.
Grupa  z  pracowni  stolarskiej  z  terapeutą  Mariuszem  Wierzbickim  poszła  do

cukierni.  Każdy miał  przy  sobie  pieniądze,  żeby  mógł  zapłacić  za swoje  zamówienie.
Kupiliśmy  sobie  kawę,  herbatę  i  ciastka.  Bardzo  miło  spędziliśmy  czas  w  cukierni.
Szczęśliwi wracaliśmy do ośrodka.

red. Katarzyna Uszyńska

6 luty 2012 r.
Zbliżały  się  2  urodziny  naszej  gazetki.  Wpadliśmy  na  pomysł,  żeby  na  naszą

uroczystość  zaprosić  wszystkich  kolegów i  koleżanki  oraz  kadrę.  Sporządziliśmy  plan
działania. Zrobiliśmy plakat – zaproszenie i powiesiliśmy w jadalni, żeby każdy mógł go
przeczytać. W piątek poszliśmy do Tesco po zakupy. Kupiliśmy szampana piccolo, kawę,
mleko i świeczkę na tort. Zamówiliśmy piękny tort w cukierni.

W poniedziałek  (06.02.br.)  po  obiedzie  przygotowaliśmy imprezę  i  zaprosiliśmy
naszych gości. Najpierw wszyscy redaktorzy dostali od p. Kasi podziękowania i długopisy
redaktora.  Później zdmuchnęliśmy świeczkę na torcie.  Pani Danusia pokroiła tort,  a  ja
(K.U.) otworzyłam szampany. Bawiliśmy się razem przy muzyce. Było bardzo miło.

red. Katarzyna Uszyńska, Rafał Musch

8 luty 2011 r.
Cześć grupy z pracowni haftu i szycia pojechała z p. Kasią na Dworzec Centralny.

Uczyliśmy się korzystać z rozkładu jazdy. Poszliśmy też na dworzec kolejki WKD, gdzie
sprawdziliśmy  rozkład  jazdy  kolejki  do  Podkowy  Leśnej  i  z  powrotem.  Na  koniec
poszliśmy pozwiedzać Złote Tarasy. Było bardzo fajnie i miło.

red. Katarzyna Uszyńska

16 luty 2011 r.
Zostaliśmy  zaproszeni  do  ŚDS  w  Podkowie  Leśnej  na  bal  z  okazji  Tłustego

Czwartku. Pojechała 10 osobowa grupa pod opieką pani Danusi i pani Kasi. Do Podkowy
Leśnej pojechaliśmy Warszawską Kolejką Dojazdową, popularna „wukadką”. Oprócz nas
byli jeszcze goście z WTZ-tu z Milanówka. Były tańce i konkursy. Na początek wszyscy
odtańczyli poloneza. Później bawiliśmy się przy muzyce. Był słodki poczęstunek. Odbyły
się trzy konkursy. Pierwszy był taniec z balonami. Później – konkurs „Jaka to melodia?”
Trzeba było napisać na kartce tytuł puszczonego utworu. W tym konkursie wygrała nasza
drużyna – Kasia Uszyńska i Andrzej Nowak. Dostali fajne nagrody. Ostatnim konkursem
był wybór Królowej i  Króla balu. Królową balu została nasza nowa koleżanka – Ania
Gniadek. Królem – kolega z Milanówka. Było bardzo miło i fajnie. Szczęśliwi wróciliśmy
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kolejką WKD do Warszawy i do Ośrodka.
red. Katarzyna Uszyńska, Andrzej Nowak

21 luty 2011 r.
Od naszych  przyjaciół  z  WTZ-u  z  ul.  Deotymy  dostaliśmy  zaproszenie  na  Bal

Ostatkowy.  Pojechaliśmy  razem  z  p.  Kasią  i  p.  Mariuszem.  Bal  odbywał  się  we
wspaniałej, dużej sali. Zabawę prowadził zawodowy disc-dżokej Marek. Oprócz nas byli
też goście z 4 innych Ośrodków. Na początek przywitała nas pani Kierownik gospodarzy.
Życzyła nam udanej zabawy. Każdy z nas dostał maskę karnawałową i zaczęła się zabawa.
Bawiliśmy się jak w „siódmym niebie”. DJ Marek wymyślał różne zabawy przy muzyce,
często się  przebierał  – raz był  murzynem, raz arabem. Puszczał  bardzo fajną muzykę.
Gospodarze przygotowali też wspaniały poczęstunek. Były różne ciasta, ciastka, cukierki,
owoce  i  pyszne  pączki.  Do  picia  były  soki,  kawa,  herbata  i  napoje.  Bawiliśmy  się
cudownie. Wracaliśmy do Ośrodka w szampańskich nastrojach.

red. Katarzyna Uszyńska

22 luty 2011 r.
Środa  popielcowa.  Razem  z  p.  Danusią,  p.  Agnieszką  i  p.  Kasią

wszyscy  chętni  poszli  na  mszę  św.  do  Kościoła  przy  ul.  Chełmskiej.
Wszystkim Ksiądz posypał głowy popiołem. Po mszy św. wróciliśmy do
Ośrodka.

red. Rafał Musch

grudzień i styczeń 2011/2012
W grudniu i styczniu w naszym Ośrodku odbywały

się treningi z zakresu „Seksualności  i  fizjologi osób z
niepełnosprawnością  intelektualną”.  Prowadziła  je  dr
Izabella  Fornalik.  Zajęcia  te  przeznaczone  były  dla
uczestników zajęć  naszego domu.

Byliśmy  podzieleni  na  trzy  grupy.  Pani  Iza
opowiadał nam o naszej dorosłości, o tym, czym różnią
się dziewczęta od chłopców, jak jesteśmy zbudowani, na

czym polega  dojrzewanie  i  jak  wtedy  zmienia  się  nasze  ciało.  Rozmawialiśmy  też  o
zakochaniu, miłości, o związkach i małżeństwie, o rodzeniu dzieci, o higienie osobistej.

Dziewczyny  miały  ćwiczenia  w  zakładaniu  podpasek.
Ćwiczyliśmy też na lalce przewijanie dzieci. Chłopcy uczyli
się,  jak  używa  się
prezerwatywy.
Rozmawialiśmy  też  o
„złym  dotyku”.  Pani  Iza
mówiła,  że  nikt  nie  może
nas  dotykać  bez  naszej

zgody,  ani  obcy ludzie,  ani  terapeuci  ani  koledzy,  ani
nawet rodzice. Mówiła też o tym, że my sami też nie
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powinniśmy  do  nikogo  się  przytulać.  Zajęcia  z  panią  Izą  były  bardzo  ciekawe.
Dowiedzieliśmy dużo ważnych rzeczy.

red. Katarzyna Uszyńska, Monika Skrodzka
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NASZE PRACENASZE PRACE

Drabinka 
wykonana przez Ewę Fijałkowską 

w pracowni plastycznej

Drewniane kwiaty wykonane 
przez Katarzynę Uszyńską 

w pracowni stolarskiej

Obraz „Włóczkowa łąka”
wykonany przez Małgorzatę Stolarską 

w pracowni haftu i szycia

Miska z motywem liści wykonana 
przez Katarzynę Sałkowską

w pracowni ceramicznej



23 luty 2012 r.

Z ostatniej chwili : mecze z  Portugalią.
Trener piłkarzy Legii Maciej Skorża przyznał w środę 22 lutego , że ma nadzieję, iż będzie
długo wspominał rewanżowy mecz 1/16 finału Ligi Europejskiej ze Sportingiem Lizbona. 
W Warszawie jego podopieczni zremisowali 2:2. Rewanż w czwartek o godz. 21.05 w 
Portugalii.

Czwartkowy mecz w Lizbonie prawdopodobnie obejrzy około 2,5 tys. fanów Legii. Ale 
już się nie popisali , bo  dzisiaj czyli 22 lutego w środę lizbońska policja aresztowała 
dziesięciu pseudokibiców warszawskiego klubu. Funkcjonariusze interweniowali w 
związku z kradzieżą w jednym ze sklepów. 

Jak poinformował przedstawiciel lizbońskiej policji, w wyniku agresywnego zachowania 
grupy kilkudziesięciu polskich chuliganów ranny został jeden z pracowników sklepu. 
Doszło do konfrontacji sił porządkowych z pseudokibicami Legii.

A już tylko tydzień został do meczu towarzyskiego Polska – Portugalia ,który 29 lutego 
odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie .
Spotkanie z Portugalią będzie sportową inauguracją Stadionu Narodowego, na którym 
rozegrany zostanie m.in. mecz otwarcia Euro 2012 Polska - Grecja (8 czerwca).

Polskie drużyny górą w Pucharze Challenge
Zespół AZS Politechnika Warszawska wygrał we własnej hali z Lokomitowem Charków 
3:1 (31:29, 20:25, 27:25, 25:19) w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Pucharu Challenge
siatkarzy. Rewanż za tydzień na Ukrainie.
Politechnika do spotkania przystąpiła bez dwóch podstawowych zawodników. Z powodu 
bólu kręgosłupa w składzie zabrakło atakującego Grzegorza Szymańskiego, a uraz stawu 
skokowego wyeliminował rozgrywającego Niemca Patricka Steuerwalda. 
Faworytem meczu był Lokomotiw Charków. Tym bardziej podopieczni Radosława Panasa
do pojedynku podeszli z ambicją, ale bez dodatkowej presji. Gra w ćwierćfinale Challenge
Cup jest i tak najlepszym osiągnięciem w historii klubu. 

Swój mecz wygrali też siatkarze Tytana AZS Częstochowa, którzy wygrali u siebie z 
francuskim zespołem Rennes Volley 35 3:1 (23:25, 25:21, 25:11, 25:20). Rewanże za 
tydzień.

Wielka Wystawa Piłkarska w Pałacu Kultury i Nauki
Nieeksponowane dotąd proporczyki, medale, puchary i koszulki zostaną zaprezentowane 
na Wielkiej Wystawie Piłkarskiej, która z okazji zbliżających się mistrzostw Europy 1 
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marca otwarta zostanie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. proporzec wręczony przez Franza 
Beckenbauera Kazimierzowi Deynie przed słynnym meczem "na wodzie" w piłkarskich 
mistrzostwach świata w Niemczech w 1974 roku.
Tradycyjną ekspozycję w PKiN uzupełniać będą atrakcyjne, szczególnie dla młodszych 
kibiców, nowoczesne formy multimedialne, wyświetlane będą filmy. Przygotowano także 
wiele gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Technologia fotokodów zamieszczonych przy 
wybranych eksponatach będzie dodatkowym udogodnieniem dla zwiedzających.

Krzysztof Golonka – mistrz świata w sztuce tricków piłkarskich.
Choć forma reprezentantów Polski na Euro 2012 długo jeszcze będzie niewiadomą, to jest 
pewien polski zawodnik, który podczas turnieju zrobi prawdziwą furorę. Mistrz świata w 
konkurencji "The Best Freestyle Football Show" Krzysztof Golonka opowiada o swojej 
wielkiej pasji - sztuce tricków piłkarskich.
A wszystko zaczęło się w 2005 roku. Pochodzi z małej miejscowości Tęgoborze koło 
Nowego Sącza. Przez jakiś czas grał w Sandecji i jako młody piłkarz chciał rozwinąć 
swoje umiejętności. Oglądał najlepszych zawodników na świecie takich jak Ronaldinho 
czy Cristiano Ronaldo, którzy mijając rywali wykonywali efektowne tricki. Chciał 
nauczyć się ich, żeby pomóc sobie w piłce nożnej. Po jakimś czasie stało się to jego pasją i
wciągnęło go na tyle, że bardziej niż do gry w piłkę zaczął przykładać się do gry 
indywidualnej, szkolił się w kierunku akrobatyki, czy tańca breakdance - tak, żeby zrobić 
z tego jakieś widowisko.
 W trakcie występów potrafi odbijać piłkę głową, a jednocześnie skakać na skakance. 
Umie utrzymać piłkę na butelce, która z kolei postawiona jest na jego głowie. Nie jest też 
dla niego problemem ściągnięcie koszulki w czasie, gdy piłka leży na twoich plecach. 
Wystąpił w programie „Mam Talent” , w którym oglądało go kilka milionów Polaków. W 
zeszłym roku wystąpił na stadionie Legii.I ten wystep był jego największym przeżyciem.  
Miał okazję zaprezentować tam pokaz w przerwie meczu Legia - Widzew.
Oprócz tego miał jeszcze okazję wystąpić na cyklicznej imprezie "One Year to Go" we 
Wrocławiu, kiedy świętowano Rok do Euro 2012. Tam również było zgromadzonych ok. 
20-30 tysięcy ludzi. Również  jesienią 2010 roku, zagrał też w meczu Gwiazdy TVN - 
Politycy. To było dla niego bardzo fajne przeżycie. 

Dubaj: Radwańska w ćwierćfinale ,a Azarenko zrezygnowała.
Agnieszka Radwańska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA Tour na twardych 
kortach w Dubaju (z pulą nagród 2 mln dol.). W środę polska tenisista, rozstawiona z 
numerem piątym, pokonała w drugiej rundzie Shahar Peer z Izraela 7:5, 6:4.
Teraz krakowianka czeka na wyłonienie kolejnej rywalki. Będzie nią zwyciężczyni 
pojedynku między Czeszką Ivetą Benesovą z rozstawioną z dziewiątką Niemką polskiego 
pochodzenia Sabine Lisicki.
Natomiast jedna z rywalek Białorusinka Wiktoria Azarenka przed pierwszym meczem 
wycofała się z turnieju WTA Tour na twardych kortach w Dubaju (z pulą nagród 2 mln 
dol.). Liderka rankingu tenisistek zmaga się z kontuzją lewej kostki.

Opracował: Mikołaj Scholz
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„Tatusiu”
Zawsze z tobą chcę żyć i być,

Bo ty jesteś moim ojcem,
a ja jestem twoim dzieckiem.

Ja mam tylko ciebie,
jestem twoją córeczką.

Otworzę Ci miłość zamiast okien 
mam niebo, zieleń trawnika,
szum drzew, wieję w nich
wiatrem, ja śpiewam tobie.

Kochaj mnie, swoją dziewczynkę
i pielęgnuj mnie miłością swoją ogromną

jaka jest w tobie,
Kochaj mnie taką jaką jestem.

„Sercowo”
Namalowaliśmy nasze serca ogromne 

porozwieszaliśmy na drzewach i chmurach 
nasze pieśni, znaki naszej woli

i postawiliśmy na środku ołtarza krzyż,
będziemy mieli ciężkie ramiona.

Wszystkie gwiazdy i deszcze policzyliśmy
aby więcej za nas nie konały kwiaty,

słońce i złoto-srebrny deszcz.
Z wiatrem puszczamy się przez góry, lasy
fletem jasnym, promiennym, radosnym
w sercach naszych śpiewać będziemy.

Majem porozwieszaliśmy na mgłach i na miedzach
nasze małe niespełnione pragnienia

Rozdamy wszystko do ostatniej kropli łez
by się skończył wreszcie czas utrapienia

autor Katarzyna Sałkowska
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Ciasto z pianką śmietankową

Produkty 

✗ biszkopty – ilość w zależności od wielkości blachy

✗ ½ l. Śmietany 30% dobrze schłodzonej

✗ 1 galaretka najlepiej czerwona

Wykonanie
Galaretkę rozpuścić w 1szklance wrzątku i odstawić do wystudzenia.
Śmietanę przelać do miski i zmiksować aż będzie sztywna. Do śmietany dodać 

ostudzoną galaretkę i zmiksować. Biszkopty ułożyć na dnie blachy, można nasączyć np. 
roztworem kawy.

Na biszkopty wyłożyć pianę śmietankową. Pozostałe biszkopty pokruszyć i posypać
na wierzch pianki.  Na wierzch można też położyć owoce i zalać galaretką. Całość 
odstawić aby stężało.

Przepis wykorzystany na zajęciach kulinarnych.

Katarzyna Uszyńska: Dzień dobry. Jestem redaktorem gazety i chciałabym 
przeprowadzić z Panią wywiad?
Agnieszka Kłos: Dzień Dobry.

 K.U. : Czy mogłaby się nam Pani przedstawić?
A.K.: Nazywam się Agnieszka Kłos.

K.U. : Gdzie Pani mieszka? Z kim?
A.K.: W Warszawie. Na razie mieszkam z mamą, ale niedługo zamieszkam z tatą      

i Jolą. Tata remontuje dla mnie teraz pokój.

K.U. : Jak długo Pani chodzi do ośrodka?
A.K.: Około 5 lat.
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K.U. : A czy lubi Pani przychodzić? Dlaczego?
A.K.: Tak, bardzo, bo lubię chodzić na zajęcia.

K.U. : Którą pracownię lubi Pani najbardziej i dlaczego?
A.K.: Plastyczną, bo lubię wycinać, kleić. Lubię panią Agnieszkę i panią Danusię.

K.U. : Czy lubi Pani kolegów i koleżanki?
A.K.: Tak

K.U. : Kogo Pani lubi najbardziej?
A.K.: Najbardziej Kasię Uszyńską, Wojtka Kwila, Rafała Muscha 

i Andrzeja Nowaka. Poza tym lubię wszystkich jednakowo.

K.U. : Jak Pani lubi spędzać wolny czas?
A.K.: Lubię grać w różne gry, wycinać gazetki, słuchać muzyki.

K.U. : Czy lubi Pani muzykę i jaką?
A.K.: Lubię disco-polo, a najbardziej zespół Boys

K.U. : Czym Pani się interesuje?
A.K.: Interesuję się muzyką, opiekuję się kotem, układam puzzle, lubię gry 

planszowe i grę w ping – ponga.

K.U. : Gdzie Pani lubi wyjeżdżać na wakacje?
A.K.: Do cioci Ewy. Lubię też chodzić z tatą i Jolą na pielgrzymkę na Jasną Górę.

K.U. : Czy Pani ma jakieś zwierzątko i jakie?
A.K.: Mam kota Kusię i psa Dżekiego.

K.U. : Czy podoba się Pani nasza gazetka?
A.K.: Tak

K.U. : Dziękujemy za wywiad.

Wywiad z Izabellą Fornalik  seksuologiem –
Redakcja: JAK DŁUGO ZAJMUJE SIĘ PANI TEMATYKĄ 

SEKSUALNOŚCI?
Izabela Fornalik: Od bardzo dawna. Już właściwie na studiach zaczęłam się 

interesować tym tematem. Tak sobie myślę, że to już będzie 15 lat.

Red.:DLACZEGO SIĘ PANI TYM ZAINTERESOWAŁA?
I.F. : Każdy człowiek: małe dziecko, nastolatek, osoba dorosła jest seksualna, bo 
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jest dziewczyną, chłopakiem. Pomyślałam, że jest to temat, na który bardzo 
trudno się rozmawia. Zdałam sobie sprawę, że z dziećmi, nastolatkami, 
osobami niepełnosprawnymi nikt o tym nie rozmawia. Postanowiłam, że ja 
będę o tym rozmawiać. W szkole uczniowie zadawali mi trudne pytania na 
temat seksu, miłości itp. Postanowiłam się tym zająć, żebym mogła 
odpowiedzieć na wszystkie ich pytania. 

Red.: CZY TA PRACA DAJE PANI RADOŚĆ I SATYSFAKCJĘ?
I.F.: A jak myślicie, gdy patrzycie na mnie podczas zajęć, czy wyglądam na osobę 

zadowoloną? Oczywiście, że tak. Szczególnie, gdy widzę, że jest tak duże 
zainteresowanie z waszej strony. Daje mi to dużo radości i satysfakcji.. 
Prowadzę te zajęcia w takich ośrodkach jak wasz na terenie całej Polski.

Red.: CZY JEST PANI WARSZAWIANKĄ?
I.F.: Z urodzenia nie. Mieszkam w Warszawie dopiero 2,5 roku. Pochodzę z Dolnego

Śląska, z okolic Wrocławia. Często zmieniam miejsce zamieszkania. 
Mieszkałam  10 lat w Poznaniu, w Jeleniej Górze, a teraz w Warszawie.

Red.: LUBI PANI ZWIERZĘTA?
I.F.: Uwielbiam, kocham zwierzęta. Mam od 15 lat żółwia greckiego lądowego. Ma 

na imię Zeus. Przez całe swoje życie miałam jakieś zwierzątka- psy, świnki 
morskie, kanarka. Teraz, ponieważ dużo wyjeżdżam nie mogę mieć psa. Ale 
zaadoptowałam wirtualnie psa w schronisku. Nazwałam go Yes. Co miesiąc 
wpłacam na niego pieniądze w schronisku w Jeleniej Górze. Prowadzę też 
akcje na rzecz ochrony zwierząt, zbiórki rzeczy potrzebnych zwierzętom       
( koce, karma, itp).

Red.: MA PANI W WARSZAWIE SWOJE ULUBIONE MIEJSCE?
I.F.: Są różne miejsca, które lubię. Ja w ogóle bardzo lubię przyrodę, więc często 

bywam w Lesie Kabackim, gdzie jeżdżę na rowerze, w Powsinie. Znam 
wszystkie parki, miejsca zielone. Wciąż szukam takich miejsc w Warszawie.

Red.:LUBI PANI PODRÓŻE?
I.F.: Kocham podróżować. Zwiedziłam całą Polskę. Chyba nie ma dużego miasta 

gdzie bym nie była. Lubię zwiedzać, odkrywać nowe miejsca, kraje.

Red.:JAKIM ŚRODKIEM LOKOMOCJI LUBI PANI NAJBARDZIEJ 
PODRÓŻOWAĆ?

I.F.: Bardzo lubię jeździć samochodem, ale kiedy sama prowadzę. Lubię też latać 
samolotem, pod warunkiem, że lot nie jest za długi.

Red.: GDYBY MIAŁA PANI OD NOWA WYBIERAĆ ZAWÓD, TO KIM BY 
PANI BYŁA?

I.F.: Byłabym dokładnie tą samą osobą- pedagogiem specjalnym, seksuologiem. 
Może skończyłabym jeszcze psychologię i prawo, żeby wiedzieć więcej.

Red.: JAKIE JEST PANI NAJWIĘKSZE MARZENIE?
I.F.: Trudno powiedzieć tak jednym słowem. Mam wiele marzeń. Najważniejsze to 

być szczęśliwą i radosną, budzić się rano z uśmiechem. Mniejsze marzenie to 
podróże. Chętnie wybrałabym się do Japonii, Chin. Ale najbardziej 
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chciałabym pojechać do Nowej Zelandii. Marzę o tym od lat. Chciałabym 
tam trochę pomieszkać. A moim zawodowym marzeniem jest, aby takie 
zajęcia jak te, w których uczestniczyliście, były realizowane w każdym 
ośrodku, i żeby było więcej specjalistów w tej dziedzinie do prowadzenia 
takich zajęć.

Red.:CZY ZAJĘCIA Z NAMI BYŁY DLA PANI PRZYJEMNE?
I.F.: Oczywiście, było mi bardzo miło z wami pracować. Cieszę się, że mogłam was 

poznać, że pamiętam wasze imiona, że zadawaliście mi pytania. Wszyscy byli 
dla mnie mili. Czuję się tak, jakbym znała was od dawna i pracowała z wami 
od dawna.

Red.:CZY JESZCZE KIEDYŚ NAS PANI ODWIEDZI?
I.F.: A czy wy mnie zaprosicie? Jeśli tak, to ja bardzo chętnie was odwiedzę.

Red.: DZIĘKUJEMY PANI BARDZO ZA ROZMOWĘ.
I.F.: Dziękuję, że chcieliście ze mną przeprowadzić wywiad. Mam nadzieję, że was 

nie zawiodłam.

„Nie płacz Ewka”
Nie płacz Ewka bo tu miejsca brak

Na twe babskie łzy
Po ulicach miłość hula wiatr

Wśród rozbitych szyb

Patrz poeci śliczni prawdy sens
Roztrwonili w grach

W półlitrówkach pustych S.O.S.
Wysyłają w świat

Ref.

Żegnam was wiem
Nie załatwię wszystkich pilnych spraw

Idę sam właśnie tam
Gdzie czekają mnie

Tam przyjaciół kilku mam od lat
Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram

Jeszcze raz żegnam was
Nie spotkamy się

Proza życia to przyjaźni kat
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Pęka cienka nić
Telewizor, meble, mały fiat

Oto marzeń szczyt

Hej prorocy moi z gniewnych lat
Obrastacie w tłuszcz

Już was w swoje szpony dopadł szmal
Zdrada płynie z ust

Ref.

Żegnam was już wiem...

Stare Miasto w Warszawie – najstarsze osiedle 
miejskie Warszawy będące zwartym zespołem architektury 
zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o 
średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone 
pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku.
Jego  obszar  jest  stosunkowo  niewielki.  Ma  rynek
rozmieszczony na planie prostokąta.
Stare Miasto zostało założone na skarpie, nad brzegiem 
dopływu Wisły – rzeczki Kamionki, obok zamku książąt 
mazowieckich wzniesionego kilka lat wcześniej w miejscu 
najstarszej części obecnego Zamku Królewskiego, na 

północ od wsi Warszawa.
Jego początki sięgają XIII wieku. Wtedy otoczone było wałem ziemnym, który pod koniec
XIV wieku został zastąpiony murem obronnym. Ciągnął się on od skarpy wiślanej na 
zachód, wzdłuż dzisiejszej ulicy Podwale do Piekarskiej, następnie obok kościoła św. 
Marcina aż do zamku. Uważa się, że założycielem miasta był Bolesław II, książę 
mazowiecki i płocki. Z uwagi na korzystne położenie, na szlaku handlowym znad Morza 
Czarnego ku Bałtykowi, osiedlili się w Starej Warszawie głównie bogaci kupcy. Szczątki 
warszawskiego odcinka owej drogi handlowej to dzisiejsza ulica Świętojańska, Rynku i 
Nowomiejska.
W środku miasta znajdował się plac w kształcie prostokąta, przy którym zamieszkało 40 
najbogatszych osadników. Każdy miał działkę o szerokości 9 m i długości 35 m. Taki 
kształt parceli zapewniał pomieszczenie na niewielkim terenie znacznej liczby 
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przylegających do siebie domów. Kamieniczki były wąskie, jedno lub dwupiętrowe, ze 
stromymi schodami i dwuspadowymi dachami. Początkowo były drewniane, ale po 
licznych pożarach  przybywało murowanych . W 1607, po kolejnym wielkim pożarze, 
został wydany zakaz budowania w obrębie murów obronnych drewnianych domów (w 
XVII wieku wszystkie zabudowania Starego Miasta były już murowane). Całe miasto 
miało powierzchnię ok. 10 ha, dwa place targowe (przy Rynku i przy Szerokim Dunaju), 
12 ulic i około 170 domów.
Wkrótce po założeniu miasta wzniesiono kościół parafialny św. Jana (dzisiejsza katedra). 
Przy Rynku pod numerem 19 mieszkał wójt, który zarządzał miastem początkowo 
samodzielnie (stanowisko dziedziczone), a od połowy XIV wieku razem z Radą Miejską, 
która urzędowała w Ratuszu, wybudowanym na środku Rynku (rozebrany w 1817 roku) 
Kiedy książę Janusz w 1413 zdecydował o ustanowieniu Starej Warszawy swoją główną 
siedzibą, a zarazem stolicą księstwa mazowieckiego, rozpoczął się intensywny rozwój 
grodu. Miasto otrzymało podwójną linię murów, zbudowano baszty i wykopano fosę. Do 
środka można było się dostać jedną z dwóch bram, Krakowską (Dworzan) i Nowomiejską 
lub od strony Wisły furtkami dla pieszych znajdującymi się u wylotu dzisiejszej ulicy 
Celnej i Kamiennych Schodków. W okolicy Bramy Krakowskiej stał budynek zwany 
Dworem Wielkim (obecnie to najstarsza część Zamku Królewskiego) będący siedzibą 
księcia. Budowla z dużym dziedzińcem otoczona była dodatkowym murem.  
Po przeniesieniu stolicy Polski przez Zygmunta III Wazę do Warszawy Stare Miasto 
zyskało zbiorniki wody pitnej i połączony z nimi drewniany system wodociągowy 
uniezależniający mieszkańców od dostępności Wisły. Wznoszone były coraz bardziej 
okazałe kamienice, które należały, zwłaszcza te przy Rynku i ulicy Świętojańskiej, do 
zamożnych kupców i patrycjatu. Rynek stanowił centrum handlu towarami luksusowymi. 
Swoje produkty sprzedawali tu kupcy krajowi i cudzoziemcy. Towary kupowała szlachta 
przybywająca z różnych terenów kraju na sejmy i elekcje.
Architektura Starego Miasta zmieniała się na przestrzeni wieków wraz ze zmieniającymi 
się stylami w sztuce. Pierwsze średniowieczne kamienice budowane były w stylu 
gotyckim, za czasów Zygmunta Augusta domy, odnawiane czy odbudowywane po 
klęskach żywiołowych, miały charakter renesansowy. Na początku XVII wieku kamienice 
zyskały barwne tynki i barokowe zdobienia.
W XVIII wieku zamożna ludność ze Starego Miasta zaczęła przenosić się do nowych 
dzielnic. Kamienice przerabiano na budynki czynszowe. Przy Rynku powstało targowisko.
Na początku XIX wieku Stare Miasto pozbawione zostało bezużytecznych murów 
obronnych, w 1817 rozebrano bramy Nowomiejską i Krakowską wraz z sąsiadującymi 
budynkami, uzyskując przestrzeń dla placu Zamkowego, Barbakan przebudowano tak, że 
stał się częścią budynków mieszkalnych. Podjęto również rozbiórkę Ratusza i pobliskich 
sklepów. Stare Miasto stało się mało znaczącą częścią stolicy z przeludnionymi, 
chylącymi się ku upadkowi kamienicami zamieszkanymi przez ubogą ludność.
W 1906 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości podjęło działania zmierzające do 
odnowy zdewastowanych staromiejskich budynków. Wykupiono i przeznaczono na 
inicjatywy społeczne kamienice: "Pod Świętą Anną" (nr 31) i Baryczków (nr 32). W 1916 
zlikwidowano na Rynku targowisko i ułożono na nowo bruk. W 1928 odnowione fasady 
kamienic pokryto polichromią. Do 1938 zakończono częściową rekonstrukcję murów i 
Barbakanu.
W 1944 podczas powstania warszawskiego zabudowania Starego Miasta zostały 
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zniszczone w ok. 90%. Przetrwały dwa budynki.
Warszawscy architekci podjęli temat odbudowy stolicy już po pierwszych zniszczeniach w
1939. W pracowniach architektonicznych, konspiracyjnie lub pod pozorem innych prac, 
opracowywali plany urbanistyczne i dokumentacyjne. Po powstaniu, kiedy miasto zostało 
przez Niemców planowo zniszczone, prace koncepcyjne nastawione na natychmiastową 
odbudowę znacznie się nasiliły. 
5 listopada 1944, jeszcze przed podjęciem decyzji o stołeczności Warszawy,  odbył się w 
Lublinie pierwszy zjazd Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, na 
którym  wszyscy zgadzali się co do konieczności odtworzenia Warszawy i przywrócenia 
jej stołeczności. 
W latach 1945–1947 prowadzono głównie prace zabezpieczające i odgruzowujące. W 
pierwszej kolejności oczyszczono i wstępnie zabezpieczono partery kamienic przy Rynku 
Starego Miasta , kamienice Wąskiego Dunaju i zachowane fragmenty katedry, 
odgruzowano dojazd na Rynek, przeniesiono ocalałe elementy Kolumny Zygmunta i 
innych kamiennych oraz drewnianych rzeźb do Muzeum Narodowego.  Duży wkład w 
oczyszczanie Starego Miasta mieli mieszkańcy Warszawy, którzy wykonywali pracę w 
czynie społecznym.  
  Od 1981 udostępniano zwiedzającym kolejne wnętrza Zamku Królewskiego.
Stare  Miasto  stanowi  jedyny  na  świecie  (w tej  skali)  obszar  planowej  i  dokończonej
odbudowy  terenu  zabytkowej  zabudowy  miejskiej  po  katastrofalnych  zniszczeniach
sięgających  około  90%.  Projekt  rekonstrukcji  opracował  zespół  architektów  przy
współpracy  historyków  i  historyków  sztuki,  na  podstawie  zachowanych  wizerunków
Warszawy, w tym według obrazów  Canaletta. Wykorzystano też zachowane fragmenty
fasad, elementy wystroju wnętrz, itp., zaś układ wnętrz został w większości zmieniony i
dostosowany do nowych funkcji.

Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny
zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym.
Pierwotnie była to rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku 
siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i 
Senatu). W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, 
przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny 
światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. Od 1920 
do 1922 siedziba Naczelnika Państwa. 1926–1939 rezydencja 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez 
Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944. Po 1971 

odbudowany i zrekonstruowany. Obecnie stanowi pomnik historii i kultury narodowej, 
pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Wpisany jest do Państwowego Rejestru 
Muzeów.
W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany 
przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie.
W 1980 Zamek Królewski, wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.

Opracowała: Katarzyna Uszyńska
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ROZRYWKAROZRYWKA

1. dom pszczół
2. płynie z kranu
3. słychać ją w radio
4. trujący grzyb w kropki
5. „mały” Król Polski
6. znany dziennikarz sportowy „z kobietą” w nazwisku
7. inna nazwa zespołu pracowników naszego Domu
8. wyróżnić jakiś szczegół np.. z tekstu
9. mała szklanka
10. część toru, który zmienia kierunek jazdy pociągu
11. kolorowy owad latający na łące
12. mały koń
13. narząd wzroku
14. dziewiąta litera w alfabecie
15. imię psa z elementarza
16. mebel służący do jedzenia
17. instrument, na którym gra pan Mariusz
18. piszemy nim w szkole w zeszycie

Konduktor mówi do staruszki:
- Proszę bilecik!
- Ale ja nie mam.
- No to będzie kolegium.
Oj chyba nie będzie, bo ja 
takimi jak pan się nie koleguję.

Bliźniaki wracają ze szkoły i już od 
progu mieszkania wołają:
- Mamo! Wygrałaś konkurs na 
najpiękniejsza mamusię! Wszyscy 
głosowali na swoje mamy, ale tylko 
ty dostałaś dwa głosy.

Ojciec opowiada Jasiowi o swoim 
dzieciństwie, które spędził w małym mieście.
- W sklepach był wtedy tylko ocet
- Nie mów! Całe Tesco octu?



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Krzyżówka Wojtka Kwila

  17 

Magik stara się o przyjęcie do pracy w cyrku.
- W jakich numerach pan się specjalizuje? - pyta go 
dyrektor cyrku.
- Moja specjalność, to przecinanie kobiet piłą na pół.
- Ma pan rodzeństwo?
- Tak, dwie przyszywane siostry.

Żona pyta męża:
- Kochany, podobają ci się moje 
włosy?
- Przepiękne, moje słoneczko! A 
ten w dzisiejszej zupie to po 
prostu majstersztyk!

1. grają w Kościele
2. obuwie letnie
3. „stolica” piernika
4. jeździmy nim na wycieczki
5. najwyższe polskie góry
6. mają swoje święto 8 marca
7. ptak z koralami

Jaś do kolegi z ławki:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie 
ochota, żeby się trochę pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie!
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