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Opiekun: Katarzyna Zduńska              Skład i druk: Jacek Michalski

W styczniu 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 podczas zajęć Kalendarz stworzony podczas zajęć 
w pracowni komputerowejw pracowni komputerowej



1 grudnia 2016

Pięcioosobowa grupa pod opieką terapeuty Mariusza Wierzbickiego pojechała do WTZ na
ul. Głogowej. Zostaliśmy zaproszeni przez tamtejszą pracownię stolarską. Prowadzi ja pan
Krzysztof. Poznaliśmy nowych kolegów, zobaczyliśmy, czym zajmują się na zajęciach, co
robią. Był też słodki poczęstunek. Rozmawialiśmy, opowiadaliśmy o naszym ośrodku, a
oni mówili, co się u nich dzieje. Spotkanie było bardzo sympatyczne.

                                                                                                          Red. Monika Skrodzka

2 grudnia 2016
W lipcu tego roku braliśmy udział w XIV edycji konkursu plastycznego organizowanego

przez PFRON Sztuka Osób Niepełnosprawnych „ Gdy
w  sercu  kwitnie  muzyka”.  Jak  już  pisaliśmy  we
wcześniejszym  numerze,  w  Mazowieckiej  edycji
konkursu  wyróżniona  została  praca  naszej  koleżanki
Małgorzaty  Stolarskiej.  W związku  z  tym zostaliśmy
zaproszeni  na  uroczystą  Galę  wręczenia  nagród  dla
wszystkich  mazowieckich  laureatów  pod  hasłem
„  Razem  łatwiej”.  Impreza  odbywała  się  w
warszawskim  Teatrze  Kamienica.  Data  spotkania  nie
była

przypadkowa,  ponieważ  akurat  2  grudnia
obchodzony  jest  Międzynarodowy  Dzień  Osób
Niepełnosprawnych.  Niestety,  akurat  tego  dnia
Małgosia  była  nieobecna,  ponieważ  rozchorowała
się,  dlatego  w  jej  imieniu  nagrodę  odebrała
Katarzyna Uszyńska.  Gala  była  bardzo uroczysta.
Zostało  nagrodzonych  wiele  osób  z  całego
województwa.  Każdy  dostał  paczkę,  w której  był
kubeczek  ze  zdjęciem  nagrodzonej  pracy  oraz
dyplom  gratulacyjny.  Kiedy  wszystkie  nagrody
zostały  wręczone,  przyszedł  czas  na  część  artystyczną.  Podziwialiśmy  występ  zespołu
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tańca  „Mazowiacy”.  W skład  zespołu  wchodzą  osoby  niepełnosprawne.  Pokazali  nam
różne tańce ludowe. Mieli piękne stroje ludowe. Później oglądaliśmy spektakl teatralny
aktorów  z  Fundacji  „Nie  tylko”.  Zagrali  oni  „Oświadczyny”  Antoniego  Gogola.
Przedstawienie  było bardzo śmieszne,  a  aktorzy wspaniali.  Tę grupę teatralną również
tworzą osoby niepełnosprawne. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni zostaliśmy na
poczęstunek. 
                                                                                                              Red. Katarzyna Uszyńska

7 grudnia 2016

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych z Bemowa zaprosił nas na
I  Turniej  Piłkarzyków  Stołowych  dla  Terapeutów.  Naszą  placówkę  reprezentowali
terapeuci Aleksandra Sroka i Adam Krauze. Pojechała z nimi 5 osobowa grupa kibiców.
Każda  drużyna  miała  reprezentować  inny  kraj  europejski.  My  byliśmy  Hiszpanią.  W
sumie  w  rozgrywkach  wzięło  udział  5  drużyn.  Każda  drużyna  miała  przygotowane
gadżety związane z reprezentowanym krajem. Rozgrywki były bardzo żywiołowe. Nasza
drużyna  zajęła  IV  miejsce.  Był  też  quiz  o  tematyce  piłki  nożnej.  Na  koniec  był
poczęstunek i wspólna zabawa.

                                                                                                              Red. Andrzej Nowak

12 grudnia 2016
Tego  dnia  w  naszym  ośrodku  odbywał  się  Dzień  Skupienia,  czyli  rekolekcje
bożonarodzeniowe. Przyjechało do nas aż dwóch księży: ks. Mateusz Jóźwik i ks. Michał
Gąsiorowski. Ks. Mateusz poprowadził najpierw krótką katechezę przygotowującą nas do
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sakramentu pokuty. Potem wszyscy chętni mogli przystąpić do spowiedzi. Kiedy już 

wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty, ks. Michał wraz z ks. Mateuszem odprawili dla
nas Mszę św. Było bardzo miło. Na koniec zaprosiliśmy księży na obiad. 

                                                                                                             Red. Monika Skrodzka

15 grudnia 2016

Zostaliśmy zaproszeni przez PFRON na Galę podsumowującą XIV
Edycję  Ogólnopolskiego  Konkursu  Plastycznego  PFRON  Sztuka
Osób  Niepełnosprawnych „  Gdy w sercu  kwitnie  muzyka”.  Tym
razem było to podsumowanie konkursu ogólnopolskiego.  Impreza
odbywała się w Teatrze Palladium. Z naszego ośrodka pojechała 10
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osobowa grupa pod opieką terapeutek Danuty Kaczmarek i Katarzyny Zduńskiej.  Było
bardzo  dużo  gości  z  całej  Polski.  W  holu  Teatru  zorganizowana  była  wystawa
nagrodzonych prac. Galę finałową poprowadziła pani Anna Popek. Wręczała ona wraz z
jury nagrody wszystkim laureatom. Potem był koncert zespołu „ Poparzeni Kawą Trzy”.
Była super zabawa, wszyscy się świetnie bawili. Tańczyliśmy przy scenie. Po skończonej
zabawie poszliśmy na pyszny lunch. Impreza bardzo nam się podobała.
                                                                                    Red. Monika Skrodzka, Katarzyna Uszyńska

18 grudnia 2016

W tę niedzielę w Teatrze Baza odbyła się coroczna Sielecka Gwiazdka,  w której  nasz
ośrodek jako członek Sieleckiego Partnerstwa
również  brał  udział.  Zrobiliśmy  kiermasz
naszych prac przygotowanych specjalnie na tę
okazję. Były też inne organizacje działające na
terenie  naszej  dzielnicy.  Naszą  społeczność,
oprócz  terapeutów,  reprezentowali  Andrzej
Nowak, Renata Tolak oraz Monika Skrodzka.
Było  bardzo  dużo  gości.  Organizatorzy
przygotowali  wiele  atrakcji.  Można  było
wspólnie  pokolędować,  zrobić  sobie
własnoręcznie ozdoby choinkowe, był spektakl
kukiełkowy dla dzieci,  słodki poczęstunek. A
na koniec była chyba największa niespodzianka- wizyta św. Mikołaja. Każdy mógł zrobić
sobie z  nim zdjęcie i dostać drobny słodki prezent. Było bardzo wesoło.

                                                                                                                Red. Andrzej Nowak

21 grudnia 2016
W naszym ośrodku odbyło się Spotkanie Opłatkowe. W pierwszej części przeznaczonej
dla  naszej  społeczności,  pani  Dyrektor  Zofia  Pągowska  złożyła  wszystkim  życzenia
świąteczne, podzieliliśmy się opłatkiem. Potem przyjechał do nas św. Mikołaj i wręczył
każdemu świąteczną paczkę. Podobnie jak w zeszłym roku w rolę Mikołaja wcieliła się
pani Katarzyna Szymańska (siostra Agnieszki Szymańskiej), a jej pomocnicą – Śnieżynką
była  pani  Katarzyna  Paszkowska  (siostra  Joanny  Kozakowskiej).  Niestety  parę  osób
dostało też rózgi. Potem zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek. W międzyczasie
przychodzili nasi Rodzice. Kiedy już wszyscy przybyli, zaprosiliśmy ich na salę 
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gimnastyczną na przygotowaną niespodziankę. Grupa teatralna wystawiła Jasełka. 

Wszystkim  bardzo  się  podobało.  Jeszcze  pani
Dyrektor  złożyła  życzenia  naszym  Rodzicom.
Wspólnie  kolędowaliśmy.  Kto  chciał  poszedł  na
poczęstunek,  a  kto  chciał  śpiewał  kolędy.  Jeszcze
trochę  pobiesiadowaliśmy  i  rozeszliśmy  się  do
domów.

                                                                                                Red. Andrzej Nowak
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WOLONTARIUSZ RAFAŁ MUSCH

Chciałem  się  z  Państwem  podzielić  moim  doświadczeniem.  Już  od  roku  jestem
wolontariuszem  siekierkowskiej  Fundacji  „Bo  warto”  stworzonej  przez  panią  Renatę
Wardecką.  Współpracę  z  Fundacją  rozpocząłem dzięki  udziałowi  w programie  „Kręgi
wsparcia”,  w  którym  brałem  udział  w  zeszłym  roku.  Tam  spotkałem  panią  Renatę
Wardecką.  Moim  obowiązkiem  jako  wolontariusza  jest  rozprowadzanie  Gazety
Siekierkowskiej  wydawanej  przez  Fundację.  Dnia  10  grudnia  zostałem zaproszony  na
imprezę okazji 5 urodzin Fundacji. Odbywała się ona w Ośrodku Działań Artystycznych
dla  Dzieci  i  Młodzieży  DOROŻKARNIA.  Było  bardzo  dużo  gości.  Ja  zostałem
wyróżniony za moją działalność wolontariacką, czyli roznoszenie gazety wśród sąsiadów,
znajomych  i  przyjaciół.  Dostałem  w  prezencie  termos  i  kalendarz.  Bardzo  jestem
szczęśliwy,  że  zostałem  doceniony  przez  Fundację.  Mam  nadzieję,  że  jeszcze  długo
będziemy współpracować.

                                                                                Autor Rafał Musch

Wywiad z klerykiem
Mateuszem Szybiakiem

Rafał Musch: Czy mógłbyś nam powiedzieć kiedy poczułeś powołanie do służby
Bogu?

Mateusz Szybiak:Powołanie zacząłem odczuwać już jako dziecko, bardzo 
przyciągała mnie Ewangelizacja i praca księdza. A na poważnie zacząłem je 
odczuwać będąc w Liceum. A już tak szczególnie poczułem je, kiedy po 
maturze wyjechałem do Francji do Szkoły Ewangelizacji.
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R.M.: Co robiłeś zanim poszedłeś do seminarium?
M.Sz.: Napisałem maturę, dostałem się na studia prawnicze, ale stwierdziłem, że 

najpierw chcę pojechać do Francji. Tam zdecydowałem, że jednak pójdę do 
seminarium.

R.M.: Czy masz rodzeństwo?
M.Sz.: Tak, mam starszą siostrę i młodszego brata.

R.M.: Czy jesteś warszawiakiem, czy przyjechałeś do Warszawy z innego 
miasta?

M.Sz.: Nie jestem warszawiakiem. Pochodzę z Krzeszowic, z Małopolski.

R.M.: Jakie jest twoje hobby?
M.Sz.: Dużo tego jest. Lubię słuchać muzyki, grać na trąbce i instrumentach 

perkusyjnych. Lubię podróże, chodzić po górach. Jest jeszcze wiele innych 
rzeczy, które mnie interesują, ale nie mam na nie czasu i możliwości do ich 
realizacji. 

R.M.: Czy lubisz przychodzić do nas na praktyki?
M.Sz.: Bardzo.

R.M.: Gdybyś nie był księdzem, to kim byś był?
M.Sz.: Jako dziecko chciałem być pilotem ,strażakiem, ornitologiem, podróżnikiem, 

prawnikiem.

R.M.: Czy masz przyjaciela?
M.Sz.: Tak, mam. Również jest klerykiem.

R.M.: Na którym roku studiów już jesteś?
M.Sz.: Obecnie jestem na IV roku.

R.M.: Jakie są twoje obowiązki w seminarium?
M.Sz.: W tym roku mam ich niewiele, zmieniają się co tydzień. Nie mam stałych 

obowiązków. Moim podstawowym obowiązkiem jest nauka.

R.M.: Czy jesteś szczęśliwy?
M.Sz.: Bardzo.

R.M.: Dziękujemy bardzo za wywiad.

9



Mokotów 
w 

MiNiaTurzE

Galeria Mokotów – centrum handlowo-rozrywkowe położone na
Górnym Mokotowie w Warszawie, u zbiegu ulicy Wołoskiej i al. Wilanowskiej.
Galeria została oddana do użytku we wrześniu 2000 r. Obecnie, w wyniku dwukrotnej 
rozbudowy (2002 i 2006 rok), powierzchnia handlowa galerii wynosi 62,5 tys. mkw. Na 
trzech poziomach znajduje się około 260 sklepów (m.in. hipermarket Carrefour) i punktów
handlowych, fitness klub Holmes Place, kino Cinema City, inne usługi oraz parking dla 
2300 samochodów.

Domek Gotycki - nazywany też Gołębnikiem, to neogotycka wieża z bramą prowadzącą 
do Parku Morskie Oko, przy ulicy Puławskiej 59. Jest częścią romantycznego założenia 
ogrodowego. Brama zaprojektowana została przez Szymona Bogumiła Zuga w 1780 roku.
Natomiast od 1969 r. zegar na wieżyczce gołębnika wygrywa "Marsz Mokotowa" 
codziennie o godzinie 17.00 na pamiątkę godziny W. Od 1974 roku w budynku Gołębnika 
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przez

ŚDS ul. Rydygiera

Praca wykonana przez
ŚDS ul. Przyczółkowa 27a



znajduje się zakład zegarmistrzowski. Od jego założenia w miejscu tym pracuje p. Janusz 
Siudym. Dziś prowadzi go jako zakład prywatny wspólnie z żoną Bożeną.
Każdego  dnia  o  godzinie  17.00 zegar  wyzwala  urządzenie  elektroniczne  wygrywające
Marsz  Mokotowa.  Początkowo  melodia  była  odtwarzana  z  magnetofonu  i  wyzwalana
manualnie.  Była  wygrywana  nawet  raz  na  1/2  godziny,  jednak  ostatecznie  przyjęto
wygrywanie  melodii  o  godzinie  17.00.  Dziś  jest  ona  odtwarzana  poprzez  urządzenie
elektroniczne, także elektronicznie wyzwalane.

                                                                                                             Materiał przygotowała Katarzyna Uszyńska

SKOKI NARCIARSKIE
Świetna forma Kamila Stocha nie wystarczyła na wygraną w Engelbergu. Nasz zawodnik
popisał się dwoma świetnymi skokami, ale musiał uznać wyższość rewelacyjnego w tym
sezonie  Słoweńca  Domena  Prevca,  który  umocnił  się  na  prowadzeniu  w  klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata. Stoch jest w niej czwarty. Na szóste miejsce spadł słabszy w
niedzielę  Maciej  Kot.  W pierwszym weekendowym konkursie,  w  sobotę,  Stoch  zajął
dziewiąte  miejsce.  W niedzielę  było  zdecydowanie  lepiej.  Pierwszym skokiem (143,5
metra)  Polak  o  półtora  metra  poprawił  ubiegłoroczny  rekord  obiektu  należący  do
Słoweńca Petera Prevca. Cieszył się z niego krótko. Do rundy finałowej przystąpił jako
trzeci zawodnik. Ustąpił Domenowi Prevcowi, który poprawił jego rekord o pół metra, a
także  Danielowi  Andre  Tande  (139  m,  ale  więcej  punktów  za  niekorzystne  warunki
podczas próby). Tande nie ustał.Drugi skok Stocha był kapitalny. Polak poszybował na
141,5  metra,  uzyskał  świetne  noty  za  styl,  dodatkowe  0,5  punktu  za  wiatr.  Objął
prowadzenie,  zagwarantował sobie  podium i  czekał  na ruch rywali.  Za chwilę kolejny
rekord  pobił  Tande.  Radość  była  gorzka.  Norweg  uzyskał  144,5  metra,  ale  podparł
lądowanie i wyleciał z czołówki. Prevcowi wystarczało 136 metrów, aby obronić pozycję
lidera. 17-latek nie zawiódł, potwierdził, że jest w tym sezonie w kapitalnej formie. 

BIEGI NARCIARSKIE KOBIET
Norweżki obsadziły całe podium biegu na 10 km techniką dowolną w zawodach Pucharu
Świata w La Clusaz. Najlepsza była Heidi Weng. We Francji zabrakło Justyny Kowalczyk,
która w tym samym czasie zajęła 3. miejsce w biegu na 10 kilometrów stylem klasycznym
w szwajcarskim Goms.  Na mecie  Weng wyprzedziła  drugą  Marit  Bjoergen o 2,1 s,  a
Ingvild  Flugstad  Oestberg  straciła  do  zwyciężczyni  2,9  s.Norweżka  wróciła  dzięki
zwycięstwu na prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na koncie ma 654
punkty. Druga jest Oestberg (621), a trzecia Finka Krista Parmakoski (453). Na niedzielę
zaplanowana  jest  rywalizacja  sztafet.  Były  to  już  kolejne  zawody,  w  których  nie
uczestniczyła  Kowalczyk.  Polki  w  PŚ zabraknie  aż  do  lutego.  W ten  sposób  uniknie
dominujących w grudniu i styczniu konkurencji rozgrywanych techniką dowolną, które
nie  służą jej  kolanu.  Zastępuje  je zmaganiami w imprezach niższej  rangi,  ale również
rozgrywane pod egidą FIS - Alpen Cup. W piątek zajęła szóste miejsce w sprincie stylem
klasycznym w szwajcarskim Goms, a w sobotę w biegu na 10 km tym samym stylem
dobiegła jako trzecia. Zawody wygrała niespodziewanie 21-letnia Włoszka Caterina Ganz,
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druga była  Niemka Sofie  Krehl.  Dla Polki  był  to  ostatni  start  przed świętami  Bożego
Narodzenia.

Opracował: Mikołaj Scholz

Foto – ZagadkaFoto – Zagadka

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

Życzymy powodzenia :) 
Podpowiedź znajduje się na ostatniej stronie gazetki.
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Odp. na Foto-Zagadkę: na zdjęciu znajduje się Mikołaj Scholz
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23.

14.
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29.

1. zamarznięta woda
2. oprawia się w nią obraz lub zdjęcie
3. słuchamy jej w radio albo z płyty, przy niej 
tańczymy
4. służą w armii, dbają o bezpieczeństwo kraju
5. ubieramy ją na Boże Narodzenie
6. „człowiek” ze śniegu
7. jemy ją na pierwsze danie
8. jemy na nim obiad
9. suszona trawa
10. książka, w której np. są wytłumaczone różne 
trudne słowa
11. tata koń
12. kolor medalu, który dostajemy za trzecie 
miejsce
13. „na tapczanie siedzi...”
14. zimna pora roku
15. dzielimy się nim przy wigilijnym stole
16. deski, na których zimą zjeżdżamy z góry
17. mogą być planszowe, komputerowe
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