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Właśnie skończył się listopad, więc,
jak co miesiąc, oddajemy Państwu

nowy numer naszej gazetki
podsumowujący ten miesiąc. Opisane

są w nim wszystkie wydarzenia
specjalne w jakich uczestniczyliśmy. A
działo się dużo i ciekawie. Zachęcamy

Was, drodzy Czytelnicy do czytania
naszej gazetki i dziękujemy, że wciąż

jesteście z nami.
                                                                                                Zespół RedakcyjnyZespół Redakcyjny
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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 (sprzedaż gazetki)
8. Sylwia Kaczmarek (redaktor honorowy)

Opiekun: Katarzyna Zduńska              Skład i druk: Jacek Michalski

W grudniu urodzinowe i imieninowe życzenia przyjmują:
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SOLENIZANCI I JUBILACISOLENIZANCI I JUBILACI

wszystkim solenizantom 
życzymy sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, 

dużo uśmiechów, dużo radości, 
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń 

i samych przyjemnych w życiu zdarzeń.

Kalendarz stworzony Kalendarz stworzony 
podczas zajęć podczas zajęć 

w pracowni komputerowejw pracowni komputerowej
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W Klubie  Sportowym Spójnia  przy  ul.  Wybrzeże  Gdyńskie  2  odbył  się  II  Żoliborski
Turniej  Tenisa  Stołowego  organizowany  przez
Środowiskowy Dom Samopomocy z ul. Rydygiera. Z
naszego  ośrodka  pojechała  5  osobowa  drużyna  w
składzie:  Edyta  Sołtysiak,  Katarzyna  Uszyńska,  Ime
Akpan, Marek Iżykowski i Krzysztof Ciepłota. Grupą
opiekowała  się  terapeutka  Danuta  Kaczmarek.  Na
początek  obejrzeliśmy  występy  cyrkowe  Grupy
Akrobatycznej  Mortales.  Występy  klaunów  były
bardzo zabawne. Wciągali nas do wspólnej zabawy. Po
występach rozpoczęły się zawody. Graliśmy mecze z

wylosowanymi zawodnikami  z  innych ośrodków. Po skończonych zawodach wręczone
zostały nagrody i pamiątkowe dyplomy. Bardzo nam się podobała ta impreza, zadowoleni
wracaliśmy do ośrodka.

                                                                                  Red. Katarzyna Uszyńska
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Grupa komputerowa pod opieką terapeuty Adama Krauze pojechała do Warsztatu Terapii
Zajęciowej na ul. Głogowej . Pojechaliśmy tam, żeby opowiedzieć naszym kolegom, jak
wygląda praca w naszej pracowni komputerowej, czym się zajmujemy, czego się uczymy.
Udzieliliśmy  również  wywiadu.  Odpowiadaliśmy  na  przygotowane  przez  kolegów
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pytania. Potem był poczęstunek- kawa, herbata, ciastka. 
                                                                                       Red. Rafał Musch

10 listopada 2016

Grupy  z  pracowni  ceramicznej  i  stolarskiej  pojechały  do  OWIRON  na  Bemowie.
Zostaliśmy zaproszeni  przez  naszych kolegów na karaoke.  Było  bardzo sympatycznie.
Każdy  mógł  zaśpiewać  piosenkę  sam  albo  w  duecie,  a  nawet  w  trio.  Gospodarze
przygotowali dla nas słodki poczęstunek. Jak zawsze zabawa była super.

Red. Rafał Musch

14 listopada 2016

W  ramach  programu  „Muzeum  na  wynos”  realizowanego  przez  Muzeum  Narodowe
przyjechały  do  nas  dwie  panie,  żeby  przeprowadzić  z  nami  warsztaty  muzealne  pod
tytułem „  Muzeum.  Zrób to  sam!”.  Opowiadały  nam jak  pracuje  muzeum,  jaka  pełni
funkcję, rozmawialiśmy jakie są rodzaje muzeów. Muzeum Narodowe należy do całego
narodu i każdy ma prawo korzystać z jego zbiorów, czyli przyjść na wystawy i oglądać
zgromadzone w nim dzieła. Powiedziały nam, że w naszym muzeum znajduje się 830 tys.
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eksponatów. Jadnak większość z nich schowana jest w magazynach, gdyż wszystkie nie
zmieściły  by  się  na  salach  wystawowych.  Zostaliśmy
podzieleni na 4 grupy. Każda dostała skrzynkę ze zdjęciami
różnych eksponatów muzealnych. Zadaniem każdej grupy
było  stworzenie  z  tych   zdjęć  wystawy  czasowej,
wymyślenie jej tytułu, zrobieni plakatu, który zachęcał by
do  odwiedzenia  naszej
wystawy.  Na  koniec  każda
grupa  miała  wyłonić  jedną

osobę-  kustosza,  którego  zadaniem  było  przedstawienie
reszcie wystawy, czego dotyczy, co można na niej zobaczyć.
Wszystkie grupy wywiązały się z tego zadania znakomicie.
Wspólnie stworzyliśmy miniaturowe muzeum. Bardzo nam
się podobały te zajęcia. Były bardzo ciekawe.

                            Red. Katarzyna Uszyńska, Rafał Musch, Andrzej Nowak 
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Grupy  z  pracowni  ceramicznej  i  haftu  i  szycia
pojechały do Zamku Królewskiego. Skorzystaliśmy
z akcji „ darmowy listopad”, żeby zwiedzić Zamek.

Najpierw  musieliśmy
odstać w kolejce, żeby
wejść  do  środka,
ponieważ  było  dużo
chętnych. Zwiedzaliśmy piękne sale zamkowe. Widzieliśmy
salę  balową,  audiencyjną z  tronem  królewskim, sypialnię
króla, pokój jego synów. Było bardzo ładnie. W Arkadach
Kubickiego  obejrzeliśmy  wystawę  „  Dziedzictwo  Piastów

Mazowieckich”. Widzieliśmy też wystawę „ 100 najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów
KUL na stulecie  KUL”.   Bardzo nam się  podobało w Zamku Królewskim. Mogliśmy
chociaż trochę zobaczyć jak mieszkali królowie Polski. 

                                                                                  Red. Andrzej Nowak

5



24 listopada 2016

Tego dnia w naszym ośrodku odbyła się zabawa Katarzynkowa. W tradycji ludowej w
wigilię imienin Katarzyny kawalerowie wróżyli sobie przyszłość, podobnie jak panny w
wigilię imienin Andrzeja. Na naszą imprezę zaprosiliśmy gości z WTZ z ul. Głogowej

oraz  z  OWIRON z  ul.  Rozłogi.  Przygotowaliśmy  dla
gości wiele atrakcji. Były wróżby złotej rybki, wróżenie
imienia dziewczyny lub chłopaka z serc, ciucibabka „ W
poszukiwaniu partnera lub partnerki „, wróżby u Wróżki
Łakomczuszki.  Pracownia  plastyczna  przygotowała
fantastyczne  makiety  Wróżki  i  Czarownicy,  z  którymi
można  było  sobie  zrobić
zdjęcie.  O  muzykę  zadbał
nasz  kolega  DJ  Wojtek.

Bawiliśmy  się  doskonale.  Była  też  przygotowana  specjalna
niespodzianka dla  wszystkich  Kaś.  Każda z  Pań nosząca  to
imię mogła wybrać sobie jedno z 10 pudełek z niespodzianką.
Ale, żeby dostać  prezent znajdujący się w pudełku trzeba było
odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Oczywiście wszystkie
Panie znały odpowiedzi na każde pytanie i mogły cieszyć się z
niespodzianki.  Przygotowaliśmy  również  dla  naszych  gości
słodki poczęstunek. Na zakończenie zabawy odbył się ostatni
konkurs, który cieszy się zawszy dużym powodzeniem- taniec
z krzesłami.  Walka o krzesła była ciężka, a konkurs wygrał
kolega  z  WTZ  z  ul.  Głogowej.  Wszystkim  nasza  impreza
bardzo się podobał, a szczególnie zadowoleni byli koledzy z
WTZ, ponieważ pierwszy raz byli w naszym ośrodku. My też myślimy, że impreza była
udana. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wspólną zabawę.

                                                                                            Red. Katarzyna Uszyńska
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Grupa   10  osób  pod  opieką  terapeutek  Danuty  Kaczmarek  i  Katarzyny  Zduńskiej
pojechała do OWIRON- u na Bemowie. Zostaliśmy zaproszeni przez naszych kolegów na
zabawę  Andrzejkową.  Gospodarze  przygotowali  różne  fajne  wróżby.  Było  Magiczne
drzewo, na którym wisiały koperty z wróżbami, było losowanie imion z papierowych serc,
lanie  wosku,  wróżba z butów. Było bardzo fajnie.  Bawiliśmy się  razem przy muzyce.
Gospodarze przygotowali również słodki poczęstunek.  Jak zwykle zabawa była bardzo
udana.

                                                Red. Rafał Musch

„Katarzyna”
Czy ja jestem dzieckiem, kobietą, Kasią?

Mam 35 lat, skończę je w grudniu,
Urodziłam się w stanie wojennym- 13 grudnia.

Muszę chodzić do ośrodka, 
Chociaż boli mnie głowa i brzuch mnie boli.

Dobrze, przestanę już, 
Mogę się przytulić, przyjść, porozmawiać.

Może masz rację, 
Może masz rację? Zawsze

                                                            Katarzyna Sałkowska
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Mokotów 
w 

MiNiaTurzE

Prezentujemy  Państwu  kolejne  dwa  mokotowskie  obiekty  prezentowane  podczas
Przeglądu  Pracowni  Plastycznych  „  Mokotów  w  miniaturze”.  Tym  razem  będzie  to
Klasztor Nazaretanek znajdujący się przy ul. Czerniakowskiej 137, oraz Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego znajdujące się przy al. Wilanowskiej 204.

Klasztor Nazaretanek
Kościół  przy  ul.  Czerniakowskiej  137  został  zbudowany  jako  własnościowa  kaplica
szkolna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w latach 1922-26 według
projektu architekta prof. Jankowskiego. Dnia 24 grudnia 1926 r. Abp Antoni Szlagowski
dokonał poświęcenia nowej świątyni. W roku 1936 wykończono całość budynku. W 1944
wojsko węgierskie urządziło tu szpital. W czasie powstania w świątyni i wokół niej od 27
do 30 sierpnia toczyły się zacięte walki.  Dnia 1 stycznia 1963 r.  powstał przy kaplicy
sióstr Nazaretanek rektorat z samodzielnym duszpasterstwem, a 10 lat później 1 marca
1973 r. dekretem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, została erygowana
tutaj  Parafia  Świętego  Stefana.  Kościół  jest  budowlą  współczesną,  jednonawową,
zwieńczoną latarnią-sygnaturką od ulicy. Do wejścia prowadzą dwutraktowe schody. Sufit
stanowi sklepienie kryształowe, rzadko występujące w Polsce. Wystrój wewnętrzny został
unowocześniony  w latach  1971-1974  /  marmur  i  metaloplastyka.  Wymalowany od 18
czerwca do 10 sierpnia 2001 roku z ofiarności parafian, a staraniem obecnego proboszcza
ks. kan. Stanisława Stradomskiego. W skład obiektu wchodzą kościół Św. Stefana - dawna
kaplica  szkolna  obecnie  kościół  parafialny oraz liceum i  gimnazjum nr  6 prowadzone
przez zakonnice. 

8

Wykonane przez
ŚDS ul. Grochowska 259 A



Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Muzeum znajdujące  się  na  warszawskim Mokotowie
przy  al.  Wilanowskiej  204  gromadzi  pamiątki  i
materiały  związane  z  historią  polskich  chłopów  i
polskim ruchem ludowym.
Placówka została utworzona 8 marca 1984. Jej siedzibą
jest  willa  nazywana  Żółtą  Karczmą,  wzniesiona  w
latach  1852–1853  według  projektu  Franciszka  Marii
Lanciego.
Muzeum gromadzi eksponaty związane z ruchem ludowym, w tym działalnością partii
chłopskich,  wiejskich  stowarzyszeń  kulturalnych  i  oświatowych.  Do  najciekawszych
eksponatów należą:
•pamiątki  związane  z  osobami  Izydora  Mermona,  Stefana  Pawłowskiego,  Stanisława
Osieckiego, Tadeusza Chciuka-Celta, Stanisława Mikołajczyka
•korespondencja Wincentego Witosa

•dokumenty związane z działalnością Polskiego Stronnictwa Ludowego na emigracji

•malarstwo i rzeźba wiejskich twórców nieprofesjonalnych
W  ogrodzie  otaczającym  muzeum  zostały  wyeksponowane  rzeźby  przedstawiające
działaczy ruchu ludowego. 
                                                                                                             Materiał przygotowała Katarzyna Uszyńska

Zimowe zawody Pucharu Świata.
W lutym zmęczony presją środowiska i brakiem wyników w ciszy pożegnał się z kadrą
Polski trener Łukasz Kruczek. Teraz chętnie wraca na zawody w Wiśle, ale o powrocie do
Kamila Stocha i spółki nie myśli. Sportowy dom ma teraz we Włoszech i tam pracuje jako
trener. Nowym selekcjonerem naszej kadry został w marcu dobry znajomy i były kolega z
austriackiej reprezentacji Andreasa Goldbergera , Stefan Horngacher .Świetny przed laty
austriacki skoczek narciarski, trzykrotny zdobywca Kryształowej Kuli Andreas Goldberger
pracuje jako ekspert telewizyjny. W jednym z wywiadów powiedział - Polscy zawodnicy
pokazali, że brakuje im stabilności, a wybór Stefana Horngachera na selekcjonera uważam
za bardzo dobry .  Już teraz widać było, że w porównaniu z poprzednim sezonem Polacy
znacznie się poprawili. Pokazali w Ruce kilka znakomitych skoków. Brakuje im jeszcze
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trochę stabilności. Zdarzało się, że mieli jedną świetną próbę, a druga była dużo gorsza i
odwrotnie. Liczymy na to, że będą coraz mocniejsi i są na dobrej drodze, aby wrócić na
czołowe miejsca. Nowy selekcjoner znał już polski zespół z przeszłości i to na pewno
będzie mu pomagać. Wie, jak funkcjonuje system w Polsce. Sam przecież był dobrym
zawodnikiem. Potem pracował jako trener w różnych krajach, nie tylko u was, ale także
m.in. w Niemczech i Austrii. To bez wątpienia pomogło mu w zbieraniu doświadczeniu i
w uczeniu się nowych rzeczy. Być może trzeba będzie trochę więcej czasu, aby wszystkie
jego metody zaczęły działać.
Puchar  Świata  w  Kuusamo  dopiero  się  rozpoczął  i  mimo  jeszcze  braku  świetnych
wyników Adam Małysz,  który był w Kuusamo  z polską kadrą jako dyrektor-koordynator
jest  pełen  optymizmu.  -  W końcu  się doczekamy  podium  -  mówi  "Orzeł  z  Wisły"  i
twierdzi, że Biało-Czerwonym należą się brawa za pierwsze konkursy.
–  Nawet  Kamil  zaliczył  dobre  próby,  choć  miał  kiepskie  warunki.  Podobnie  było  z
Maćkiem w drugiej serii. Wydawało się, że popełnił błąd, ale trener Stefan Horngacher
mówił mi, że dostał taki podmuch, który od razu obniżył go o pół metra i nie miał szans
odlecieć.  Gdy ktoś się na tym zna,  widzi,  że coś jest  nie tak i  to nie wina skoczka –
tłumaczył Małysz. – Jestem jednak spokojny przed kolejnymi konkursami. Tym bardziej,
że  przed  nami  konkursy  w  Klingenthal,  a  tę  skocznię  chłopaki  lubią.  Swoją  drogą,
Kuusamo nigdy naszym nie służyło, a tymczasem teraz było dobrze. Strasznie się cieszę,
że Maciek jest w czołowej dziesiątce – opowiadał Małysz, który wciąż słyszy pytania o to,
czy nie ciągnie go do skakania. – Ludzie mnie o to pytają, ale odpowiadam, że jednak nie.
Gdy odszedłem ze skoków, zostałem kierowcą, ale zabrakło mi budżetu, żeby pojechać w
kolejnym Rajdzie Dakar. Teraz jestem tutaj. Realizuję się w tej pracy, wszystko jest w
porządku  i  spełniam się  w  nowej  roli.  Jeśli  tylko  jestem potrzebny  zawodnikom czy
trenerom, dostaję dodatkowy impuls do pracy – powiedział Małysz.
Maciej  Kot  tak  tłumaczył  swój  występ: -  W  każdym  skoku  realizuję  ten  sam  plan.
Wiadomo, że są skoki lepsze i gorsze, bo człowiek nie jest maszyną i ciężko wszystko
przewidzieć - powiedział Maciej Kot, ósmy skoczek sobotniego konkursu w Kuusamo. Na
półmetku rywalizacji Polak zajmował trzecie miejsce, ale w drugiej serii zaliczył gorszy
skok.  -  To dla  mnie  lekcja  cierpliwości  i  pokory  –  zaznaczył.  Zdecydowanie  bardziej
udanego weekendu na skoczni w Ruce spodziewał się zdobywca Kryształowej Kuli z 2014
roku. Kamil Stoch w piątek zajął 26., a w sobotę 22. miejsce. - Jest pewne rozczarowanie,
bo nie jeżdżę na konkursy PŚ, aby zdobywać jakieś małe punkty. Chcę walczyć zawsze o
jak najlepsze pozycje – mówił dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi.
Justyna Kowalczyk w biegach nie osiągnęła jeszcze swojej formy . ale liczy  na to, że
poprawi swoje wyniki. - Mówiłam, że chcę poprawić wyniki. Nie udało się, ale jestem
bardzo blisko tego, co miało być - powiedziała Justyna Kowalczyk po niedzielnym biegu
na 10 km stylem klasycznym w Kuusamo. Polka zajęła w nim ósmą pozycję. - W zeszłym
sezonie do lutego walczyłam o to,  żeby wejść do pierwszej  dziesiątki.  Teraz  myślę  o
pierwszej szóstce w Lillehammer. Ogólnie można powiedzieć, że ten początek sezonu jest
po  "justynowemu"  -  zaznaczyła  najlepsza  polska  biegaczka.  Justyna  wcale  nie  jest
zaskoczona dobrą formą Marit Bjoergen i ogólnie Norweżek. Zwycięstwo Norweżki Marit
Bjoergen  na  dystansie  10  km  techniką  klasyczną  w  zawodach  narciarskiego  Pucharu
Świata  w  Kuusamo  skandynawskie  media  nazwały  "powrotem  królowej  biegów".
Natomiast 75. miejsce Szwedki Charlotte Kalli określono "wielkim dramatem".

Opracował : Mikołaj Scholz
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Foto – ZagadkaFoto – Zagadka

Mamy dla naszych Czytelników zagadkę. 
Proszę zgadnąć, który z naszych koleżanek znajduje się na tym zdjęciu. 

Życzymy powodzenia :) 
Podpowiedź znajduje się na ostatniej stronie gazetki.
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1. duże zwierzę z trąbą
2. głowa kościoła katolickiego
3. służy do wycierania ciała po kąpieli
4. biały „patyczek”, który palą palacze
5. miejsce, gdzie wypożyczamy książki
6. w kostce lub w płynie – służy do mycia
7. używają go dzieci w szkole do noszenia kapci 
lub św. Mikołaj do noszenia prezentów
8.  zwierzę z długimi uszami kicające po polu
9. świeci w dzień na niebie
10. ogród w mieście, gdzie mieszkają egzotyczne 
zwierzęta
11. strzela go piłkarz do bramki
12. płynie z kranu

Kto ?

ROZRYWKAROZRYWKA
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Odp. na Foto-Zagadkę: na zdjęciu znajduje się Anna Nasiłowska
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