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Dziękujemy naszym Czytelnikom za ten wspólnie spędzony Dziękujemy naszym Czytelnikom za ten wspólnie spędzony 
rok. Mamy nadzieję, że nasza praca Wam się podobała. rok. Mamy nadzieję, że nasza praca Wam się podobała. 

Już zapraszamy do lektury w przyszłym roku 2018. Już zapraszamy do lektury w przyszłym roku 2018. 
A na święta Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dużo A na święta Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dużo 
zdrowia, spokoju i radości, spełnienia marzeń, pachnącej zdrowia, spokoju i radości, spełnienia marzeń, pachnącej 

choinki i dużo prezentów, miłych chwil  z Rodziną i choinki i dużo prezentów, miłych chwil  z Rodziną i 
szczęśliwego Nowego Roku 2018.szczęśliwego Nowego Roku 2018.
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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 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 Kalendarz stworzony 
podczas zajęć podczas zajęć 

w pracowni komputerowejw pracowni komputerowej



1 grudnia 2017

Pojechaliśmy do OWIRON- u  na  Bemowie  na  Imprezę  Andrzejkową.  Pojechaliśmy z
panią Danusią i z panią Kasią. Bawiliśmy się razem przy
muzyce.  Koledzy  przygotowali  też  kilka  wróżb.
Wróżyliśmy  sobie  z  butów.  Losowaliśmy  specjalne
wróżby na przyszłość. Był też nasz ulubiony konkurs z
krzesłami.  Gospodarze  przygotowali  również  słodki
poczęstunek.  Bawiliśmy się  jak  zwykle  bardzo dobrze.
Umówiliśmy się już na zabawę walentynkową.
                                                                                            

Red. Katarzyna Uszyńska

6 grudnia 2017

Na ten dzień dostaliśmy od naszych przyjaciół z ŚDS z ul. Grębałowskiej zaproszenie na
premierowy  pokaz  nakręconych  przez  nich  filmów  krótkometrażowych.  Impreza
odbywała się w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany. Nasi koledzy brali udział w
projekcie  Stowarzyszenia  Pracowni  Cotopaxi.  Podczas  zajęć  z  trenerami  powstało  5
filmów krótkometrażowych pod wspólną  nazwą Wideo Mapa Bielan.  Bardzo nam się
podobała ich praca. Filmy można obejrzeć na stronie internetowej wideo mapy Bielan.
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy. 

                                                                                                                             Redakcja
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 WYDARZENIA MINIONEGO MIESIĄCAWYDARZENIA MINIONEGO MIESIĄCA



9 grudnia 2017

W ramach Partnerstwa Sieleckiego wzięliśmy udział w corocznej Sieleckiej  Gwiazdce.
Odbywała  się  ona  ponownie  w  gościnnych  progach  Teatru  BAZA.
Mieliśmy  przygotowane  stoisko  z  naszymi  pracami.  Oprócz  naszego
Domu obecne były również inne organizacje działające na terenie naszej
Dzielnicy. Przyszło dużo ludzi. Nie zabrakło też Kapeli Czerniakowskiej.
Śpiewaliśmy razem kolędy. Dla dzieci aktorzy Teatru BAZA przygotowali
przedstawienie o Czerwonym Kapturku. Był też poczęstunek zapewniony
przez Piekarnie Cukiernie Putka. Impreza była bardzo udana. Wszystkim
gościom podobał się nasz świąteczny kiermasz.

                                                                                                Red. Katarzyna Uszyńska

13 grudnia 2017

W  naszym  ośrodku  odbyły  się  Rekolekcje  Adwentowe,  czyli  Dzień  Skupienia.
Poprowadził  je  nasz  przyjaciel,  ks.  Michał
Gąsiorowski.  Najpierw  była  rozmowa
przygotowująca nas do sakramentu pokuty.
Potem ks.  Michał  wyspowiadał  wszystkich
chętnych. Na zakończenie odprawił dla nas
Mszę  św.  Było  bardzo  miło.  Bardzo  się

cieszymy, że ks. Michał zawsze znajduje dla nas czas. 
                                                                                                       Red. Andrzej Nowak
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18 grudnia 2017

W tym dniu  obyło  się  w  naszym ośrodku  Spotkanie  opłatkowe.  Zaprosiliśmy  na  nie
naszych rodziców. Obecny był też kleryk Jan prowadzący u nas spotkania katechetyczne.
W tym roku spotkanie było wyjątkowe, ponieważ pan Krzysztof zaprosił do nas swoją
znajomą, z którą często koncertuje, panią Joannę Mioduchowską. Wspólnie śpiewaliśmy
piękne kolędy. Swój mini recital miał też tata naszego kolegi Klaudiusza,  pan Bogdan
Wrzesiński.  Składaliśmy  sobie  życzenia  łamiąc  się  opłatkiem.  Mieliśmy  też  miłą
niespodziankę- odwiedził nas św. Mikołaj ze swoim ulubionym reniferem. Przywiózł dla
nas  worek  z  prezentami.  Było  bardzo  wesoło.  Na  koniec  zaprosiliśmy wszystkich  na
słodki poczęstunek, o który zadbali nasi rodzice i opiekunowie. Spotkanie odbyło się jak
zwykle w miłej, rodzinnej atmosferze.

                                                                                                      Red. Andrzej Nowak

28 grudnia 2017

Korzystając z ładnej pogody pojechaliśmy na Bielany do pokamedulskiego kościoła pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP. Chcieliśmy obejrzeć
żywą  Szopkę,  która  znajduje  się  obok  kościoła.
Szopka jest  bardzo ładna,  drewniana,  a  wokół  niej
zrobiony jest wybieg dla żywych zwierzątek. Są tam
dwa osiołki, koza i dwie owce. Maja one tam swoje
domki, dostają codziennie jeść. Są bardzo przyjazne,
można  było  je  pogłaskać.  W kościele  spotkaliśmy
pana Wojtka, znajomego pana Krzysztofa Tkaczyka.
Dzięki niemu mogliśmy wejść do podziemi kościoła.
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Jest tam zorganizowana sala koncertowa. Pan Wojtek ma tam próby grania na perkusji.
Pokazał na jak można na niej grać, pozwolił nam też spróbować pograć. Obejrzeliśmy
sobie z bliska scenę. Potem spacerowaliśmy wokół kościoła i znaleźliśmy fajną karuzelę.
Jest ona cała drewniana , jeździ się siedząc na drewnianych zwierzętach. Trochę się na niej
pokręciliśmy.  Wycieczka  na  Bielany była  bardzo ciekawa.  Była  fajnym zakończeniem
starego roku.                                                                                                       

                                                                                                                                  Redakcja

KONCERT: OD CHOPINA 
DO PADEREWSKIEGO

11 listopada , w Dniu Święta Niepodległości byłem z Mamą, Ciocią , Julią i Maksem w
Teatrze Wielkim na uroczystym koncercie pt.” Polonia od Chopina do Paderewskiego „ .
Na  wstępie  orkiestra  zagrała  Hymn  Polski  –  wszyscy  wstaliśmy  i  odśpiewaliśmy
wszystkie  zwrotki.  Następnie  bardzo  pięknie  zagrał  Koncert  f-moll  Chopina  Janusz
Olejniczak  jeden  z  laureatów  (VI  miejsce)  Konkursu  Chopinowskiego  w  1970  roku.
Inspiracją  do  powstania  tego  koncertu  było  uczucie,  jakie  kompozytor  żywił  do
śpiewaczki Konstancji Gładkowskiej. W jednym z listów zwierzał się przyjacielowi, że
Adagio do tego Koncertu zostało napisane dla  tegoż to ideału,  o jakim śnił.  Ale,  gdy
Koncert został wydany w 1836 roku , sześć lat po jego powstaniu był już zadedykowany
dla innego obiektu westchnień, a mianowicie dla Delfiny Potockiej. Plamena Mengowa
brawurowo wykonała Preludium Symfoniczne Polonia Edwarda Wiliama Elgara. Utwór
był muzycznym hołdem dla wielkich twórców polskich , w tym Chopina i Paderewskiego
właśnie  ,  ale  przede  wszystkim  dla  narodu,który  nigdy  nie  stracił  nadziei  i  ofiarnie,
nieustannie walczył  o odzyskanie prawa do godnego bytu.
Zagrała  również  Fantazję  Polska  Ignacego  Paderewskiego.  Utwór  ten  powstał  między
wyczerpującymi trasami koncertowymi latem 1893 roku, które to spędzał w Normandii.
Dzieło dedykował księżnej Racheli de Barncovan, a wykonał po raz pierwszy z wielkim
sukcesem jesienią tegoż roku w angielskim Norwich. Koncert bardzo mi się podobał , a w
szczególności  muzyka  Chopina.  Był  on  początkiem obchodów stulecia  niepodległości
Polski jakie będzie celebrowane prze cały rok 2018 –ty w Operze Wielkiej.

Opracował : Mikołaj Scholz

TO BYŁO WAŻNE ZWYCIĘSTWO 
ROBERTA  LEWANDOWSKIEGO.

Robert Lewandowski wrócił na boisko w wielkim stylu, po krótkiej przerwie, którą dostał
od lekarzy, by wypoczął jego organizm. Była 37. minuta szlagieru Bundesligi - Borussia
Dortmund  podejmowała  Bayern  Monachium,  goście  prowadzili  1:0  po  golu  Arjena
Robbena. Joshua Kimmich płasko dograł w pole karne, a tam czyhał już polski napastnik.
Uderzył piętą, zaskoczył i przechytrzył wszystkich. Po rykoszecie piłka przeleciała nad
bezradnym  bramkarzem  BVB  i  wpadła  do  siatki,  komentatorzy  nazwali  to  zagranie
"dziełem sztuki". "Lewy" mógł odbierać gratulacje od kolegów. Bawarska ekipa wygrała
3:1. To  ważne  zwycięstwo,  które,  że  jesteśmy  w  dobrej  formie  –  powiedział  Robert
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Lewandowski  po  spotkaniu  z  Borussią  Dortmund.  Kapitan  reprezentacji  Polski  miał
zdecydowanie więcej szans na zdobycie gola, Oddał bowiem aż pięć strzałów na bramkę –
najwięcej spośród wszystkich zawodników, ale tylko jeden udało mi się zamienić na gola.
Jego indywidualne  osiągnięcie  nie  było  jednak najważniejsze.  Po końcowym gwizdku
spotkania Lewandowski cieszył się bowiem przede wszystkim z wygranej i dobrej gry
całego zespołu Bayernu. To był bardzo ofensywny mecz , w którym obie drużyny miały
wiele okazji do zdobycia bramki, ale udało się to Bayernowi i to oni mogli świętować.
Dla  Bayernu,  w  istocie  mecz  miał  podwójną  stawkę.  Dopisane  punkty  pozwoliły
Bawarczykom nie tylko umocnić się na pierwszym miejscu w zestawieniu niemieckich
pierwszoligowców, ale zwiększyć również ich przewagę nad trzecim aktualnie w tabeli
BVB, aż do sześciu oczek. Samemu Lewandowskiemu trafienie pozwoliło zwiększyć jego
bramkowy  dorobek  do  11  goli,  objąć  pozycję  samotnego  lidera  klasyfikacji
najskuteczniejszych  strzelców  tegorocznych  zmagań  Bundesligi  i  odskoczyć  na  jedno
oczko w tym rankingu.

Opracował : Mikołaj Scholz

Dziewczyna i Chłopak MIESIĄCA

\\\\\\\

W grudniu dziewczyną miesiąca została Agnieszka Kłos, 
a chłopakiem miesiąca Krzysztof Ciepłota. 

Gratulujemy.
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Krzyżówka na grudzień
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23.
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16. 10.

1. imię męża Maryi, matki Jezusa
2. jeden z 7 małych przyjaciół królewny 

śnieżki
3. przyjaciel Pszczółki Mai

4. używa jej krawcowa, kiedy chce coś 
spiąć

5. kwaśny żółty owoc
6. dziecko konia
7. dom ptaszków

8. może być wjazdowa albo garażowa
9. świeci w dzień na niebie

10. świecą na nocnym niebie 
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