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Dzień OjcaDzień Ojca
Kochani tatusiowie,Kochani tatusiowie,

Z okazji Waszego święta życzymy Wam, Z okazji Waszego święta życzymy Wam, 
żebyście mieli dużo cierpliwości, żebyście mieli dużo cierpliwości, 
dużo spokoju i miłości. Życzymy Wam również dużo spokoju i miłości. Życzymy Wam również 
żebyście cieszyli się jak najdłużej dobrym żebyście cieszyli się jak najdłużej dobrym 
zdrowiem i byli z nami jak najdłużej.zdrowiem i byli z nami jak najdłużej.
Życzymy też pociechy z wnuków i słońca Życzymy też pociechy z wnuków i słońca 
na każdy dzień. Kochamy Was bardzo na każdy dzień. Kochamy Was bardzo 
i dziękujemy za to, że Wy też nas Kochacie i dziękujemy za to, że Wy też nas Kochacie 
i wspieracie.i wspieracie.



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 maju urodzinowe i imieninowe życzenia przyjmują:

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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SOLENIZANCI I JUBILACISOLENIZANCI I JUBILACI

Kalendarz stworzony 
podczas zajęć 

w pracowni komputerowej



Dzień DzieckaDzień Dziecka
Dzień Dziecka- najradośniejsze, najszczerzej – po dziecinnemu - roześmiane, 

rozkrzyczane święto ze wszystkich. W Polsce obchodzimy Dzień Dziecka 1 czerwca, na 
przełomie wiosny i lata, i ten termin sprawia, że kolorowe baloniki, będące jego wesołym 
symbolem widać praktycznie wszędzie. Na Dzień Dziecka z niecierpliwością czekają 
wszyscy milusińscy i już wiele dni naprzód usiłują odgadnąć, jakie niespodzianki 
przygotowali im z tej okazji rodzice, dziadkowie, ciocie. Na Dzień Dziecka szykują się 
także dorośli i to na zupełnie poważnie. Dla wielu przedsiębiorców przygotowania do tego
święta stanowią okres wytężonej pracy. To właśnie Dzień Dziecka jest sygnałem, że 
zaczyna się sezon letni w wesołych miasteczkach, parkach wodnych, basenach i placach 
zabaw. Dzień Dziecka powoduje, że zapełnia się ZOO, parki i muszle koncertowe. Cały 
dorosły świat dokłada starań, aby było to niezapomniane święto dla tysięcy najmłodszych 
i trochę starszych dzieci, prześcigając się w pomysłach, jak je uatrakcyjnić.
     A wszystko zaczęło się dawno – bo 55 lat temu, od historycznego już zdania: 
„Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna dać dziecku 
wszystko, co posiada najlepszego i stwierdzają, że ciążą na nich, bez względu na rasę, 
narodowość i wyznanie - wyspecyfikowane następnie obowiązki". Historia Dnia dziecka 
wzięła swój początek w 1924 roku w Genewie, kiedy przedstawiciele ponad pięćdziesięciu
krajów zgrupowanych w Lidze Narodów, na wniosek Międzynarodowego Związku 
Pomocy Dzieciom przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją Praw Dziecka. Na tym się jednak 
na razie skończyło. Zacytowane powyżej słowa – to już późniejsza historia Dnia Dziecka i
pochodzą one z 1959 roku. Chociaż barwna historia Dnia Dziecka nie jest wolna od 
podtekstów politycznych, a konkretny kształt temu świętu nadała dopiero Konwencja o 
Prawach Dziecka z 1989 r., z całą pewnością zmieniła na lepsze pozycję dzieci wobec 
prawa. Dziś nikt nie kwestionuje prawa dziecka do życia, rozwoju, nauki i miłości, a 
historia Dnia Dziecka stanowi jedynie smutne przypomnienie, że nie zawsze to było takie 
oczywiste.
Kiedy obchodzi się to święto w świecie :
- Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich 1 czerwca
-Francja jako święto rodziny 6 stycznia
-W Japonii 5 maja (chłopcy) 3 marca (dziewczynki)
-W Turcji 23 kwietnia 

Materiał przygotowała Katarzyna Uszyńska
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Dzień OjcaDzień Ojca
Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku dla ojców obchodzone corocznie w

wielu krajach, w różnych terminach.
W Polsce,  podobnie jak w Nikaragui,  święto to obchodzone jest 23 czerwca (od 1965
roku).
Pierwszy  raz  Dzień  Taty  obchodzili  mieszkańcy  miejscowości  Spokane  w  USA 19
czerwca  1910.  Z  inicjatywą  ustanowienia  tego  święta  wystąpiła  mieszkanka  tej
miejscowości,  Sonora Louise Smart  Dodd. Chciała w ten sposób oddać hołd swojemu
ojcu,  którego  uważała  za  niezwykłego  człowieka  (po  śmierci  żony  sam  wychował
sześcioro dzieci). Prezydent USA Calvin Coolidge zaakceptował to święto w 1924, a w
1966  prezydent  Lyndon  Johnson  ustalił  datę  obchodów w Stanach  Zjednoczonych  na
trzecią niedzielę czerwca. W różnych krajach świata odbywa się w różnych terminach, ale
w wielu z nich (m.in. w Wielkiej Brytanii i Holandii) przyjęto termin identyczny jak w
USA (trzecia  niedziela  czerwca).  W  innych  krajach  katolickich  (np.  we  Włoszech,
Hiszpanii  i  Portugalii)  19  marca  w dzień  św.  Józefa,  na  Litwie  w pierwszą  niedzielę
czerwca, w Austrii – w drugą niedzielę czerwca, a w Niemczech – w dniu uroczystości
Wniebowstąpienia  Pańskiego  (Christi  Himmelfahrt),  który  przypada  na  39.  dzień  po
Niedzieli Wielkanocnej (40. dnia licząc wraz z tą niedzielą). W Niemczech Dzień Ojca z
czasem przerodził się w Dzień Mężczyzn.
W krajach skandynawskich  Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę listopada. W
Danii Dzień Ojca obchodzony jest co roku 5 czerwca.

Materiał przygotowała Katarzyna Uszyńska

8 maja 2013 
Grupa z pracowni stolarskiej wraz z p. Mariuszem Wierzbickim pojechała do WTZ

przy  ul.  Deotymy.  Pojechaliśmy  tam,  żeby  odwiedzić  naszych  przyjaciół   i  wspólnie
pomuzykować. Trochę pośpiewaliśmy, porozmawialiśmy o różnych rzeczach, a potem był
poczęstunek. Piliśmy herbatkę, kawę i jedliśmy ciastka. Świeciło piękne słońce. Spotkanie
z naszymi kolegami z Deotymy było bardzo fajne.

red. Monika Skrodzka
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9 maja 2013 
Tego dnia  grupy  z  pracowni  ceramicznej  i  haftu  i

szycia  pojechały  na  Dworzec  Autobusowy  Warszawa
Zachodnia. Pojechaliśmy tam żeby kupić bilety na autobus
do Ostrowii Mazowieckiej, gdzie 17 maja będzie odbywał
się Turniej Tenisa Stołowego. Ponieważ mieliśmy jeszcze
dużo  czasu  pojechaliśmy  autobusem  182  do  Metra
Politechnika  i  stamtąd  piechotą  wróciliśmy  do  Ośrodka.
Najpierw poszliśmy na Plac Zbawiciela, gdzie oglądaliśmy
wielką  tęczę  z  kwiatów.  Dalej  z  Placu  Zbawiciela
poszliśmy na Plac na Rozdrożu. Tam odpoczęliśmy chwilę przy fontannie. Kiedy trochę
odpoczęliśmy  ruszyliśmy  w dalszą  drogę  do  Parku  Łazienki  i  przez  park  spacerkiem
poszliśmy w stronę Ośrodka. Spacer trochę nas zmęczył, bo przeszliśmy spory kawałek,
ale był bardzo przyjemny.

red. Andrzej Nowak

10 maja 2013 
Grupy z  pracowni  plastycznej  i  stolarskiej  zaplanowały  na ten dzień wyjście  do

kawiarni.  Każdy  miał  ze  sobą  pieniądze,  żeby  mógł  zapłacić  za  swoje  zamówienie.
Poszliśmy  do  cukierni  Cieślikowski.  Każdy  sam  składał  swoje  zamówienie.  Jedni
zamówili  kawę,  inni  herbatę  a  także  ciastka.  Posiedzieliśmy  trochę  w  kawiarni  i
wróciliśmy do Ośrodka na obiad.

Redakcja

Tego samego dnia,  po  południu,  w Bielańskim Ośrodku
Kultury  odbył  się  Wernisaż  prac  plastycznych  pt.:
„ Malarska prawda rzeczy”.  Był on zorganizowany przez
Bielański  Środowiskowy  Dom  Samopomocy.  Obejrzeć
można było prace plastyczne uczestników zajęć z ŚDS typu
A. Wystawa rozpoczęła się o godz. 14.00 Z naszego Domu
pojechała  4-osobowa  delegacja  pod  opieką  p.  Danuty
Kaczmarek.  Imprezę rozpoczął występ taneczny  zespołu
muzycznego uczniów z Gimnazjum nr 104.Wystawa była

bardzo ciekawa. Organizatorzy przygotowali też słodki poczęstunek. 
Redakcja

11 maja 2013 
Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z

Upośledzeniem  Umysłowym  obchodzi  w  roku
2013  Jubileusz  50-  lecia  działalności.  W ramach
obchodów jubileuszowych 11 maja odbył się Dzień
Godności  Osoby  z  Niepełnosprawnością
Intelektualną. Świętowanie rozpoczęliśmy od Mszy
św.,  którą  celebrował  Kardynał  Kazimierz  Nycz.
My, jako ośrodek braliśmy czynny udział we Mszy:
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Andrzej Nowak służył do Mszy jako ministrant, a Marzena Zalewska czytała wezwanie
Modlitwy Wiernych. Po Mszy część osób( delegacja)  poszła  do Sejmu  z petycjami i
prośbami  do  Marszałka  Sejmu  RP  dotyczącymi  wprowadzenia  zmian  prawnych
ułatwiających  osobom  z  niepełnosprawnością  intelektualną  funkcjonowanie  w
konkretnych  obszarach  życia  społecznego.  Reszta  uczestników  poszła  do  Parku  im.
Rydza-Śmigłego  na  imprezy  towarzyszące.  Swoje  namioty  rozstawiły  tam  Ośrodki
należące do Stowarzyszenia z różnych części Polski( z Zakopanego, Konina, Jarosławia).
Można  było  obejrzeć  prace,  jakie  wykonują  na  zajęciach  terapeutycznych.  Jeden  z
Ośrodków przygotował  katering.  Była  też  rozstawiona scena,  na  której  wystąpił  m.in.
zespół z Warsztatów w Zakopanem. Wystawili oni swoją wersję „ Poskromienia złośnicy”.
Później były warsztaty bębniarskie, a na zakończenie odbył się wspólny występ muzyczny
wszystkich uczestników imprezy, tzw Flash mob. Pogoda nam dopisała i  impreza była
udana.

red. Rafał Musch

Tego samego dnia o godzinie 16.00 w Kościele Seminaryjnym odbyły się święcenia
Diakonatu naszego zaprzyjaźnionego kleryka Mateusza Jóźwika. Zostaliśmy zaproszeni
przez kl. Mateusza na tę uroczystość. Mszę św. celebrował Kardynał Kazimierz Nycz. Po
Mszy zostaliśmy zaproszeni na agapę. Spotkaliśmy tam wszystkich naszych znajomych
kleryków. Złożyliśmy kl. Mateuszowi życzenia i zaprosiliśmy do naszego ośrodka.  Było
bardzo wesoło.

red. Rafał Musch 

15 maja 2013 
Tego dnia w kalendarzu wypada święto wszystkich Zoś. Tak się składa, że nasza

Pani Dyrektor ma na imię właśnie Zosia. Z tej okazji w naszym ośrodku zorganizowana
została  uroczysta  kawiarenka.  Wszyscy  zebraliśmy  się  na  sali  gimnastycznej.
Odśpiewaliśmy  pani  Zosi  „Sto  lat”,  złożyliśmy  życzenia,  niektórzy  z  nas  przynieśli
kwiaty. Pani Zosia była bardzo wzruszona. Przygotowany był dla nas słodki poczęstunek-
lody, cukierki, ciastka, winogrona oraz kawa i herbata. Impreza była bardzo sympatyczna.

red. Rafał Musch, Andrzej Nowak
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17 maja 2013 
Drużyna  z  naszego  Ośrodka  pojechała  do

Ostrowii  Mazowieckiej  na  XIII  Turniej  Tenisa
Stołowego ŚDS. W zawodach brali  udział:  Edyta
Sołtysiak, Ime Akpan, Marek Iżykowski, Krzysztof
Wojnicki  i  Krzysztof  Ciepłota.  Agnieszka
Makowska i Anna Gniadek pojechały jako kibice.
Drużyną opiekowały się p. Danuta Kaczmarek i p.
Katarzyna  Zduńska.  Do  Ostrowii  jechaliśmy
autobusem  PKS.  Kiedy  dotarliśmy  na  miejsce
powitał  nas  nasz  wolontariusz  Radek,  który
opiekował  się  nami  podczas  całej  imprezy.  Gdy

przybyły  już  wszystkie  zaproszone  Ośrodki,
nastąpiło uroczyste otwarcie zawodów. W imprezie
brali  udział  zawodnicy  z  10  placówek  z  całego
Mazowsza.  Po  odśpiewaniu  „  We  are  the
champions”  zespołu  Queen  rozpoczęły  się
rozgrywki.  W  trakcie  zawodów  był  słodki
poczęstunek.  Kiedy  już  wszystkie  mecze  zostały
rozegrane,  a  zwycięzcy  wyłonieni,  ogłoszona
została przerwa na obiad. O godzinie 14 nastąpiło
ogłoszenie  wyników.  Wszyscy  zawodnicy  dostali
medale  za  udział  w  zawodach  oraz  dyplom  dla
Ośrodka. W tym roku najlepsza była drużyna z Mińska Mazowieckiego. Pani Dyrektor
ŚDS-u w Ostrowii  podziękowała  wszystkim za  udział  w zawodach i  zaprosiła  nas  na
zawody  w  przyszłym  roku.  Po  zawodach  nasza  drużyna  poszła  na  lody.  A  potem
wróciliśmy autobusem PKS do Warszawy. Impreza była bardzo udana i za rok znów się
wybieramy do Ostrowii na turniej. 

Redakcja

22 maja 2013
W  długi  weekend  majowy  Marek  Iżykowski  z  Mamą  byli  na  wycieczce  we

Włoszech. Chcieliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o ich wycieczce. Zaprosiliśmy więc
panią Marię Iżykowską, żeby opowiedziała nam o miastach, które zwiedzili. Pani Maria
przyszła  do  nas  w  środę  po  południu.  Oglądaliśmy  zdjęcia,  które  zrobili  podczas
wycieczki, a pani Maria opowiadała o tym, co na nich widać. Pierwszym miastem, które
zwiedzali była Florencja. Oglądali tam piękne zabytki architektury. Z Florencji pojechali
do stolicy Włoch, do Rzymu. Następnym miastem na trasie ich wycieczki było miasto św.
Franciszka-  Asyż.  Potem  pojechali  do  „państwa  w  państwie”-  republiki  San  Marino.
Ostatnim punktem było zwiedzanie miasta stojącego na wodzie,  czyli  Wenecji.  Bardzo
nam się podobało spotkanie z panią Marią Iżykowską. Opowiedziała nam dużo ciekawych
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rzeczy o Włoszech. Bardzo się cieszymy, że zechciała podzielić się z nami wrażeniami z
podróży.

red. Monika Skrodzka, Katarzyna Uszyńska

24 maja 2013
Nasz  przyjaciel-  diakon  Michał  Gąsiorowski  tego  dnia  otrzymał  święcenia

kapłańskie. Uroczystą Mszę św. celebrował Kardynał Kazimierz Nycz. Na tej uroczystości
obecna była reprezentacja naszego ośrodka: Krzysztof Wojnicki z Mamą, Andrzej Nowak
z  Mamą,  Rafał  Musch,  pani  Danusia  Kaczmarek,  pani  Kasia  Zduńska  i  pan  Mariusz
Wierzbicki. Razem z Michałem święcenia przyjęło 20 diakonów. Msza św. była bardzo
długa i  było mnóstwo gości.  Na koniec było rozesłanie,  czyli  Kardynał Nycz rozesłał
nowych księży do parafii,  w których będą pracować. Zabawne było to, że nasz ksiądz
Michał  został  posłany  do  parafii  w  Michałowicach-  Opaczy.  Tradycją  jest,  że  po
błogosławieństwie  wszyscy  prezbiterzy  modlą  się  przy  grobie  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego o jego szybką beatyfikację. Po Mszy spotkaliśmy się ks. Michałem przed
kościołem i złożyliśmy mu życzenia od nas wszystkich.

red. Rafał Musch

27 maja 2013
Grupa  z  pracowni  haftu  i  szycia  pod  opieką  terapeutki  Katarzyny  Zduńskiej

pojechały do Centrum handlowego „Blue City”. Pojechaliśmy tam do sklepu „Saturn”,
żeby  kupić  płyty  CD  i  koperty  do  nich.  Na  płyty  te  będą  nagrane  zdjęcia  z  imprez
ośrodkowych,  które  odbyły  się  w  pierwszej  połowie  2013  r.  Będą  one  dodane  do
następnego numeru naszej gazetki. Kiedy zrobiliśmy już zakupy, poszliśmy do restauracji
„McDonalds” na małą kawę z mlekiem. Pokrzepieni kawą wróciliśmy do ośrodka

Redakcja

29 maja 2013
W  naszym  ośrodku  odbyła  się  Msza 

Prymicyjna  księdza  Michała  Gąsiorowskiego.
Oprócz ks. Michała przyszedł też diakon Mateusz
Jóźwik  oraz  klerycy,  którzy  prowadzili  dla  nas
katechezy  w
tym  roku-
Mateusz
Strzałkowski
i  Mateusz
Ambroży. Na
początku

była katecheza, podczas której ks. Michał spowiadał
wszystkich  chętnych.  Kiedy  już  wszyscy
wyspowiadali się, ks. Michał odprawił dla nas Mszę
Prymicyjną. Po Mszy były podziękowania i rozdanie
dyplomów za udział w katechezie. My też bardzo podziękowaliśmy naszym przyjaciołom,
za to, że z nami byli. Pożegnaliśmy też kleryka Mateusza Strzałkowskiego, który kończył
praktyki u nas. Na zakończenie ks.  Michał udzielił  nam uroczystego błogosławieństwa
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prymicyjnego.  Po  Mszy  był  słodki  poczęstunek.  Ks.
Michał  przyniósł  dla  nas  tort.  Wszyscy  byli  bardzo
zadowoleni.  Ks.  Michał  obiecał,  że  jak  się  urządzi  w
swojej nowej parafii to nas zaprosi. Ta  Msza św.  była też
uroczystym  zakończeniem  roku  katechetycznego
2012/2013.  Z  Klerykiem  Mateuszem  Ambrożym
spotkamy się dopiero w październiku.

red. Rafał Musch
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NASZE PRACENASZE PRACE

Włóczkowe maskotki (pszczoła i żaba) .
Wykonała szydełkiem Małgorzata 
Stolarska w pracownie haftu i szycia. Anioł drewniany.

Wykonany w pr. Stolarskiej ozdobiony przez 
Katarzynę Sałkowską w pracowni plastycznej

Serduszka ceramiczne
Wykonana w pracowni ceramicznej.

Praca zbiorowa.



Wszyscy kibice piłki nożnej żyją teraz ostatnią rozgrywką Ligi Mistrzów między
Dortmund   Borussią, a Bayern Monachium.
Obrońca Bayernu Monachium Dante ma świadomość , że Robert Lewandowski jest w tym
momencie najlepszym napastnikiem na świecie i zmierzenie się z nim nie będzie należało
do rzeczy łatwych. Jeśli jednak będziemy skoncentrowani to zdołamy go powstrzymać -
stwierdził Dante.  Borussia to nie jeden Lewandowski. To doskonała i waleczna drużyna,
która potrafi prowadzić piłkę i grać z kontrataku. Są niesamowicie szybcy i niebezpieczni.
BVB zasłużyło, by grać w finale Ligi Mistrzów - dodał.
Jeszcze na minutę przed końcem sezonu Bundesligi  Robert  Lewandowski wspólnie ze
Stefanem Kiesslingiem z Bayeru Leverkusen dzielił pierwsze miejsce w rywalizacji o tytuł
najlepszego snajpera rozgrywek - obaj mieli po 24 gole. Napastnik Aptekarzy trafił jednak
do siatki Hamburgera SV w 90. minucie meczu z i to on samodzielnie sięgnął po koronę
króla strzelców.
 Rozpoczyna się wielkoszlemowy turniej na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa w
Paryżu. Już nie tylko występami Agnieszki Radwańskiej, ale i (a może przede wszystkim)
Jerzego Janowicza będzie żyć przez najbliższe dni tenisowa Polska.
Agnieszka  Radwańska jest  czwarta  w rankingu WTA Tour.  Z  takim samym numerem
zostanie rozstawiona w piątkowym losowaniu drabinki. Wyżej od niej notowane są tylko
Amerykanka  Serena  Williams,  ubiegłoroczna  triumfatorka  paryskiej  imprezy  Rosjanka
Maria Szarapowa oraz Białorusinka Wiktoria Azarenka.

Opracował Mikołaj Scholz

„Na Dzień Ojca”
 

Życzę ci abyś na stałe był ojcem
abyś mnie kochał całe swoje życie!

Życzę ci spełnienia wszystkich marzeń,
miłości, zdrowia i czułości,

życia radością, spokoju,
ciszy i słońca blasku, słonecznej łzy.

Kocham ciebie, bo jesteś ojcem całym sercem ukochanym
Autor Katarzyna Sałkowska
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CIASTO „ZAKONNICA”
Biszkopt:

6 jaj
1,5 szkl. cukru
1,5 szkl. mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Całe jajka ubić z cukrem mikserem( ok. 5 min.). Dodać mąkę wymieszaną, wymieszać. 
Wylać na blachę i piec ok. 35 min. Ciepły biszkopt ponakłuwać czubkiem noża na 
głębokość 1,5-2 cm. Wystudzić.

Poncz:

1 szkl. wody
0,5 szkl. cukru
0,25 kostki „Kasi”
2 łyżki kakao
Wymieszać cukier i kakao, dodać wodę i margarynę. Zagotować ciągle mieszając do 
rozpuszczenia margaryny. Na koniec dodać kieliszek wódki. Na ostudzony biszkopt wylać
gorący poncz i wystudzić.

Bita śmietana:

0,5 litra śmietany kremówki dobrze schłodzonej
1 galaretka cytrynowa lub brzoskwiniowa- rozpuścić w szklance wrzątku i ostudzić ( nie 
dopuścić do zżelowania). 
Śmietanę ubijać mikserem ok. 5 minut, następnie dodać wystudzoną galaretkę i jeszcze
chwilę  miksować.  Ubitą  masę  wyłożyć  na  zimny  biszkopt.  Na  wierzchu  posypać
mielonymi orzechami lub startą gorzką czekoladą.

Życzymy smacznego

Katarzyna Uszyńska  : Dzień dobry. Jestem redaktorem gazety i chciałabym 
przeprowadzić z Panem wywiad?
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Andrzej Nowak: Dzień dobry

 K.U. : Czy mógłby się nam Pan przedstawić?
A.N: Nazywam się Andrzej Nowak

K.U. : Gdzie Pan mieszka? Z kim?
A.N: Mieszkam w Warszawie na Stegnach razem z mamą

K.U. : Jak długo Pan chodzi do ośrodka?
A.N: Do ośrodka chodzę już 8 lat

K.U. : A czy lubi Pan przychodzić? Dlaczego?
A.N: Uwielbiam, bo do tego ośrodka przychodzi też moja sympatia.

K.U. : Którą pracownię lubi Pan najbardziej i dlaczego?
A.N.: Moją ulubioną pracownią jest  pracownia haftu i  szycia.  Lubię też  bardzo

stolarnię, bo terapeuta, który ją prowadzi jest moim przyjacielem. Pracownię 
haftu i szycia lubię ponieważ praca tam uspokaja mnie.

K.U. : Czy lubi Pan kolegów i koleżanki?
A.N.: Tak, bardzo lubię. 

K.U.: Kogo Pan lubi najbardziej?
A.N.: Z koleżanek najbardziej lubię Monikę Skrodzką, Kasię Sałkowską i Kasię 

Uszyńską. Z kolegów najbardziej lubię Mikołaja Scholza  i Krzyśka 
Wojnickiego.

K.U.:   Jak Pan lubi spędzać wolny czas?
A.N.: Najbardziej lubię chodzić na spacery. Lubię też bardzo czytać książki 

historyczne.

K.U : Czy lubi Pan muzykę i jaką?
A.N.: Uwielbiam, szczególnie dance i muzykę z lat 80. Znam bardzo dużo 

wykonawców i tytułów piosenek.

K.U.   : Czym Pan się interesuje?
A.N.: Interesuję się głównie dziewczynami a także historią.

K.U. : Gdzie Pan lubi wyjeżdżać na wakacje?
A.N.: Kocham podróże i nie mam jednego ulubionego miejsca. Ostatnio bardzo 

podoba mi się w górach.

K.U. : Czy Pan ma jakieś zwierzątko i jakie?
A.N.: Nie mam żadnego.

K.U.: Czy dobrze się Panu pracuje w redakcji Gazetki?
A.N.: Jestem bardzo zadowolony, że mogę pracować w redakcji tej Gazetki, 

ponieważ  pracując jako redaktor czuję się potrzebny i rozwijam się.
K.U. : Dziękujemy za wywiad.
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Wspomnienie z wycieczki do Włoch
(cz. 1)

    Korzystając z długiego weekendu majowego wybraliśmy się na wycieczkę do Włoch.
W  planie  mamy  zwiedzić  następujące  miasta:  Florencję,  Rzym,  Asyż,  Wenecję  oraz
Republikę San Marino.

Wyjeżdżamy  z  Warszawy  rano  29  kwietnia.  Do  Florencji
dojeżdżamy  we  wtorek  w  późnych  godzinach  rannych  i
rozpoczynamy zwiedzanie tego pięknego miasta, założonego 60 lat
przed  narodzeniem  Chrystusa  nad  rzeką  Arno.  Florencja  jest
stolicą Toskanii- krainy winnic i łagodnego, ciepłego klimatu. A
skoro ma już prawie 2100 lat, posiada mnóstwo zabytków. Jednym
z ważniejszych jest Katedra Santa Maria del Fiore, co tłumaczą
jako Matki Boskiej Kwietnej. Wybudowana w XII wieku w stylu
gotyckim, później przebudowana w stylu renesansowym, słynie ze
wspaniałej  kopuły  widocznej  niemal  z  każdego  miejsca  miasta,
której  podwójny  bęben  jest  idealną  kulą.  Obok  Katedry,  jako

osobna budowla w tym samym stylu i wystroju, stoi Baptysterium- Chrzcielnica, która
zachwyca złotymi drzwiami tzw. Wrotami do raju,  przedstawiającymi dziesięć scen ze
Starego Testamentu w formie reliefu wypukłego. Wewnątrz na suficie, mamy pierwowzór
kasetonów-  głowy  w  kwadratowych  obramowaniach.  Innym  wspaniałym  zabytkiem
Florencji jest Kościół Santa Croce (Świętego Krzyża) wykończony marmurem w trzech
kolorach:  białym pochodzącym z  Carrary,  zielonym ze  Sieny  oraz  różowym z  okolic
Florencji.  Uderza  i  dziwi  Gwiazda Dawida umieszczona  w tympanonie  nad głównym
wejściem. Stanowi ona swego rodzaju podziękowanie dla jednego z fundatorów Kościóła,
który  był  Żydem i  pragnął  spocząć  po  śmierci  w  kościele,  jednakże  znalazł  miejsce
pochówku  pod  kościelnymi  schodami.  Przed  Kościołem  wspaniały  posąg  Dantego
wygnanego z Florencji. W środku znajdują się groby m.in. Michała Anioła oraz pusty grób
Dantego, poety wygnanego z Florencji (ciało znajduje się w Rawennie). Tutaj też są groby
Polaków: M.K.Ogińskiego, M.Skotnickiego, Z.Czartoryskiej-Zamoyskiej.  Dalej idziemy

na  Plac  Signorii,  przy  którym  oprócz  tej  właśnie  Rady
Miejskiej  znajduje  się  Stary  Pałac  Medyceuszy,  w  którym
obecnie mieści się największa galeria malarstwa Uffizzi. Plac
oraz stojące przy nim pałace zdobią liczne posągi: Cosimo
Medyceusz  na  koniu,  Dawid,  Perseusz  z  Głową  Meduzy,
Porwanie Sabinek i posąg Herkulesa.

      Z Florencji udajemy się do Rzymu- Wiecznego Miasta,
któremu wspomnienie poświęcę w następnym numerze.

     Na naszej drodze znajduje się teraz Asyż- miasto świętego
Franciszka,  ośrodek  kultu  katolików.  Założone  w
starożytności  przez  Etrusków  składa  się  jakby  z  dwóch
dzielnic: miasto dolne i górne. W dolnej części stoi romańska
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katedra z XII wieku, postawiona w miejscu, gdzie święty Franciszek żył i założył swój
zakon  franciszkański.  Wewnątrz  katedry  ewenement  na  skalę  światową-  pierwszy
kościółek zachowany w niezmienionym stanie od czasów świętego ( Kościół w Kościele-
tzw. Porciunkula). W ogrodzie przykościelnym róże bez kolców- rosnące do dziś krzewy,
które straciły kolce, aby święty Franciszek nie został poraniony, gdy dręczony pokusami
rzucił  się  na nie.  Miasto górne  słynie  z  dwu poziomowej  bazyliki  zbudowanej  w XII
wieku, gdzie połączono wspaniały wystrój gotycki z franciszkańską prostotą. Tutaj w tak
zwanym  Dolnym  Kościele  znajduje  się  grób  świętego  Franciszka.  Z  przykościelnego
placu rozciąga się wspaniały widok i na miasto dolne i okolicę.

    Następnie udajemy się do San Marino. Państwo stanowiące enklawę na terenie Włoch,
położone  na  wybrzeżu  morza  Adriatyckiego,  ma  powierzchnię  zaledwie  61  km2,  a
ludności 28 tys. Stolica tego kraju, o tej samej nazwie, położona na stoku góry Monte
Titano na wysokości  739 m jest  ośrodkiem turystyki.  Są tu jeszcze dobrze zachowane
średniowieczne  mury  obronne,  liczne  pałace  i  muzea,  co  stanowi  o  niepowtarzalnym
uroku tego miejsca, zwiększonym jeszcze wspaniałą panoramą rozciągającej się u stóp
góry Republiki. Atrakcję stanowi wisząca kolejka linowa, którą można dojechać z dolnej
części państwa do stolicy. Zapraszają nas na degustację win i likierów i większość naszej
grupy zaopatruje się w trunki. Jak wielu Polaków odwiedza San Mario niech świadczy
fakt, że niemal we wszystkich sklepach są napisy w naszym języku, a sprzedawcy całkiem
dobrą polszczyzną zapraszają do swych butików.

            Nocleg mamy w Rimini-  nadmorskim uzdrowisku, przepięknie  położonym nad
brzegiem  Adriatyku.  Z  okien  pokoju  podziwiamy  wspaniały  zachód  słońca,  a  rano
udajemy się do Wenecji.

              Wenecja- jedyne i niepowtarzalne
miasto położone na 118 wyspach sprawia
wrażenie,  jakby  wszystkie  budowle
wyłaniały się wprost z morza. Pomiędzy
tymi wyspami przerzucono 400 mostów,
a  komunikacja  odbywa  się  tramwajami
wodnymi.  Druga część  miasta  położona
jest  na  lądzie  stałym,  a  obie  części
połączono  groblą,  przez  którą  prowadzi
autostrada  oraz  linia  kolejowa.  Jak
niepowtarzalne jest położenie miasta, tak
samo  jego  zabytki,  o  zupełnie
wyjątkowej  architekturze.  Są  one
najcenniejszym  zespołem  zabytków  w

Europie wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Najważniejsze to:
Plac  świętego  Marka,  którego  strzegą  lwy  z  Bazyliką  świętego  Marka  z  IX  wieku
zbudowaną  na  planie  krzyża  greckiego  w  stylu  mauretańskim.  Wewnątrz  Bazyliki
wspaniałe  mozaiki  ze  szkła.  Obok  Pałac  Dożów-  zachwyca  koronkowym  wręcz
wykończeniem tej gotyckiej budowli. Po dwóch stronach Placu tzw. Prokuratorie, czyli
budynki, w których mieściły się biura Republiki Weneckiej. Te dwie budowle łączy tzw.
Skrzydło Napoleońskie zbudowane na polecenie Bonapartego jako jedna z jego siedzib.
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Dalej przechodzimy do Mostu Westchnień, którym ongiś prowadzono skazańców z sądu
do wiezienia, nieco dalej najbardziej znany Most Rialto. Z każdego miejsca widoczny jest
kościół Santa Maria della Salute wyłaniający się z morza po drugiej stronie laguny. Należy
jeszcze wspomnieć Dzwonnicę o wysokości 99 m oraz dwie kolumny: świętego Marka i
świętego Teodoryka, miedzy którymi nie należy przechodzić, aby nie ściągnąć na siebie
nieszczęścia.  Jako  ciekawostkę  podam,  że  choć  Republika  Wenecka  była  silnym
średniowiecznym państwem nie miała żadnych fortyfikacji, gdyż rolę obronną spełniało
morze. Wenecji  opisać nie można. Jej niepowtarzalny urok i czar można tylko odczuć,
kiedy tam się jest i upaja wzrok niezwykłością jej widoków.  

Maria i Marek Iżykowscy

Uśmiechnij sięUśmiechnij się 
W szkole: 
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór polski? Pyta nauczyciel.
- Nie wiem. 
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 
- Nie pamiętam 
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 

- Jasiu zaprowadź panów archeologów tam, skąd przyniosłeś te stare monety!
- Dzisiaj nie mogę!
- Dlaczego nie?!
- Bo dzisiaj muzeum jest zamknięte.

Student pyta kumpla:
- Co jesteś taki smutny?
- Wywalili mnie z uczelni...
- A za co?!
- A skąd mam wiedzieć? Pół roku mnie tam nie było! 

Młody człowiek zgłasza się pierwszego dnia w pracy w supermarkecie. Manager obdarza 
go uśmiechem, daje mu miotłę i mówi:
- Twoim pierwszym zadaniem będzie pozamiatanie sklepu.
- Ale ja jestem absolwentem uniwersytetu - odpowiada z oburzeniem młody człowiek. 
- O, przepraszam, nie wiedziałem - mówi manager - Zaraz, daj mi tę miotłę, pokażę ci, jak 
to się robi. 
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Krzyżówka Bajeczna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Hasło:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Krzyżówki ułożył zespół redakcyjny
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1. zwierzę, które chodziło w butach
2. w co zamieniła się Kaczka Dziwaczka
3. piesek z dobranocki
4. maleńka dziewczynka, która urodziła się z 
kwiatka
5. co sprzedawała dziewczynka w bajce 
Andersa
6. złowił złotą Rybkę
7. dokończ Tomcio...
8. „Na tapczanie leży..”
9. Jak miała na imię Mała Syrenka
10. Co złapało Katarzynę w bajce J. 
Brzechwy
11. jak miał miał na imię syn Króla Lwa
12. Niebieskie ludziki, na które poluje 
Gargamel
13. „Zasadził dziadek... w ogrodzie”
14. Siedmio... buty
15. z czego zrobione była Kareta Kopciuszka
16. wybiera się za morze i wybrać się nie 
może
17. od kogo było mądrzejsze jajko
18. czego chciała nauczyć Kwoka swoich 
gości
19. Na jaką literę zaczynały się imiona 
uczniów Pana Kleksa
20. Skaczące misie z dobranocki
21. Kim była śnieżka
22. Gdzie mieszkał dżin, który spełniał 
życzenia Alladyna
23. Jak nazywał się przyjaciel Pszczółki Mai
24. Ile waganów było podczepianych do 
lokomotywy J.Tuwima
25. Co wyrosło z Brzydkiego Kaczątka
26. Czym ukuła się śpiąca Królewna i 
zasnęła
27. gdzie skończyły wszystkie warzywa ze 
„Straganu” J. Brzechwy
28. Uzupełnij tytuł: „Ptasie...”
29. W kącie stała i się przechwalała
30. Duży „gość” w krainie Liliputów

1

2

3
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5

6

7

8

9

10

11
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Jedzie rajd samochodowy przez Europę. Co 600 km rajd zatrzymuje się aby zatankować 
paliwo. Po 8000 km tylko jeden samochód nie tankował paliwa - ten, w którym jechali 
studenci z Polski. 
Kierownik rajdu podchodzi i pyta: 
- Słuchajcie, przejechaliśmy 8000km a Wy ani razu nie tankowaliście! 
Dlaczego???? 
- Aaaaaa, bo my kasy nie mamy. 

Informujemy szanownych czytelników, że do następnego numeru gazetki dołączona
będzie  płyta  ze zdjęciami.  Na płycie  będą nagrane zdjęcia  z  wszystkich imprez,  które
odbyły się w pierwszym półroczu tego roku. W związku z tym gazetka z płytą będzie
kosztowała 4 złote. Wszystkich chętnych na gazetkę z płytą prosimy o wpisanie się na
listę, która znajdować się będzie u Jacka Michalskiego. Gazetka bez płyty będzie w tej
samej cenie co zwykle.

Redakcja

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze w tekście o Nigerii wkradł się błąd, na który zwróciła nam

uwagę pani Izabella Akpan. Błąd dotyczył waluty  Nigerii. Napisaliśmy, że 500 naira to
równowartość 1 dolara. W rzeczywistości jest inaczej- 1 dolar to 150 naira. Dziękujemy
pani Izabelli za zwrócenie nam uwagi na ten błąd.

Redakcja
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