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Witamy naszych czytelników w nowym
roku. Oddajemy Państwu nasz nowy numer,

pierwszy w tym roku. 
Życzymy Wam i sobie wielu ciekawych

wydarzeń i tematów przez cały rok. A teraz
życzymy miłej lektury Mamy nadzieję, że
każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.
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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 lutym urodzinowe 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



4 stycznia 2018

Zostaliśmy  zaproszeni  do  Szkoły  podstawowej  na  ul.  Czarnieckiego  na  Jasełka.
Przedstawienie  przygotowali  uczniowie  i  nauczyciele  tej  szkoły.  Każda  scena  była
przygotowana  przez  inną  klasę.  Wszystko  było  zrobione  bardzo  ładnie.  Dzieci  miały
piękne stroje. Bardzo nam się podobało ich przedstawienie.

                                                                                      Red. Monika Skrodzka

15 stycznia 2018
W naszym ośrodku była telewizja. Miał powstać reportaż o naszej dorosłości i o tym jak 
zajęcia w ośrodku nam w tym pomagają. Panowie nagrywali nasze zajęcia, jak pracujemy, 
robili wywiady z nami i z terapeutami. Nagrania odbywały się w każdej pracowni po 
kolei. To było dla nas trudne wyzwanie, bo musieliśmy się zachowywać tak, jakby nie 
było kamery  (nie mogliśmy patrzeć w obiektyw). W pracowni stolarskiej tego dnia były 
zajęcia muzyczne. Przygotowywaliśmy występ na bal karnawałowy w naszym ośrodku. 
Miałam okazję zaśpiewać  piosenkę do kamery.  Wizyta panów z telewizji była dla nas 
wielkim przeżyciem. Z niecierpliwością czekamy, kiedy będziemy mogli obejrzeć reportaż
w telewizji.

                                                                                                    Red. Monika Skrodzka
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 WYDARZENIA MINIONEGO MIESIĄCAWYDARZENIA MINIONEGO MIESIĄCA



25 stycznia 2018

Tego  dnia  w  naszym  ośrodku  odbył  się  bal  karnawałowy  „Ferajna  warszawska”.  Do
wspólnej zabawy zaprosiliśmy gości z trzech placówek: z
ŚDS z ul. Rydygiera, z ŚDS
z Łubca i  z  OWIRON-u z
ul.  Rozłogi.  Bal  był  w
klimacie  starej  Warszawy,
dlatego  oprócz  strojów  z
epoki   każdy ośrodek miał
za  zadanie  przygotować

krótki,  ok.  5  minutowy  występ  związany  z  folklorem
warszawskim.  Wszystkie  ośrodki  przygotowały  się

znakomicie.  Występy  były  bardzo  ładne.   Mieliśmy
niespodziankę  dla  naszych  gości.  Ich  występy  oceniało
znakomite  jury,  w  skład  którego  weszli:  Sylwester  Kozera
(jeden  z  założycieli  Kapeli  Czerniakowskiej),  Wojciech
Morawski  (jeden  z  założycieli  grupy  Perfect)  oraz  Roman
Szczeblewski   (aktor  i  artysta
kabaretowy). My przygotowaliśmy

występ do piosenki „ W Saskim ogrodzie”., a przygotowywał
nas  pan  Krzysztof  Tkaczyk.  Pani  Kasia  przygotowała  dla
każdego  z  nas  odpowiedni  strój.  Jurorzy  bardzo  uważnie
oglądali wszystkie występy i byli nimi zachwyceni. Nie mogli
się  zdecydować,  który  występ  był  najlepszy,  dlatego
zdecydowali,  że  wszyscy  wygrali.   Dla  każdego  ośrodka
przygotowane było  pudło z upominkami. Bawiliśmy się też wspólnie przy muzyce,  o
którą dbał, jak zwykle nasz kolega DJ Wojtek. Przygotowaliśmy również dla gości słodki
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poczęstunek. Zabawa była bardzo udana, wszyscy byli zadowoleni.
                                                                                                             Red. Katarzyna Uszyńska

29 stycznia 2018

Już po raz drugi wzięliśmy udział w projekcie Muzeum na wynos organizowanym przez
Muzeum Narodowe. W tym
roku  zajęcia  miały  tytuł
„Tajemnice  Archeologii”.
Zajęcia  prowadziły  dwie
instruktorki-  pani  Kasia  i
pani  Beata.  Opowiadały
nam  o  pracy  archeologa,

pokazywały narzędzia,  jakimi  się  posługuje  podczas
pracy  w  terenie.  Każdy  z  nas  dostał  przedmiot
(zabytek),  który  musiał  narysować  jak  prawdziwy
archeolog. Odrysowywaliśmy różne kształty- kamień, łyżkę. Dowiedzieliśmy się do czego
służy archeologom pędzelek, metrówka, linijka czy sznurek. Zajęcia były bardzo ciekawe. 

                                                                                                             Red. Rafał Musch

WYWIAD Z KLERYKIEM JANEM
LECHEM PROWADZĄCYM

ZAJĘCIA Z KATECHEZY

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

Jan Lech: Poczułem je kiedy miałem 17-18 lat. Dzięki Oazie i Scholi parafialnej 
usłyszałem powołanie.
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R.M.: Co robiłeś zanim poszedłeś do seminarium?
J.L.: Najpierw studiowałem Historię na Uniwersytecie Warszawskim. Grałem też 

trochę w ping- ponga.

R.M.: Czy masz rodzeństwo?
J.L.: Mam brata bliźniaka, ale nie jesteśmy identyczni, chociaż bardzo podobni.

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

J.L.: Jestem 100 % warszawiakiem.

R.M.: Jakie jest twoje hobby?
J.L.: Największym moim hobby jest praca z ludźmi, historia, sztuka, filmy i śpiew.

R.M.: Czy lubisz przychodzić do nas na praktyki?
J.L.: Bardzo lubię do was przychodzić. Zawsze po zajęciach z wami jestem 

pozytywnie naładowany radością. Bardzo lubię z wami śpiewać.

R.M.: Gdybyś nie był księdzem, to kim byś był?
J.L.: Myślę, że związany byłbym z branżą muzyczną, może miałbym swoją kapelę.

R.M.: Czy masz przyjaciela?
J.L.: Bóg jest moim największym przyjacielem. Mam chyba więcej przyjaciół niż mi 

się wydaje.

R.M.: Na którym roku studiów już jesteś?
J.L.: Teraz jestem na III roku studiów, chociaż już czwarty rok jestem klerykiem 

(miałem rok przerwy na praktyki).

R.M.: Jakie są twoje obowiązki w seminarium?
J.L.: Przede wszystkim są to zwykłe obowiązki kleryka: modlitwa, praca, nauka. 

Okresowo jestem też aktorem. Śpiewam też w scholi seminaryjnej.

R.M.: Czy jesteś szczęśliwy?
J.L.: Bardzo jestem szczęśliwy z tego gdzie jestem, czuję, że się spełniam i jestem 

we właściwym miejscu.

R.M.: To już było ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo za wywiad.
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Dziewczyna i Chłopak MIESIĄCA

W styczniu dziewczyną miesiąca została Anna Nasiłowska, 
a chłopakiem miesiąca Andrzej Nowak. 

Gratulujemy.

Marzenia
Niebo pełne gwiazd i złotego blasku słońca,

Księżyc złoty na niebie lśni.
Moje marzenia są kolorowe, gorące jak letnie dni.
Kwiaty, drzewa owocowe, motyle, kwitnące bzy,

Czerwone obłoki,
Wszystko rozpętane wiatrem.

Autor Katarzyna Sałkowska

NASZE MIEJSCE
Jest takie miejsce, nasze miejsce,
Gdzie czujemy się jak w domu,

Gdzie nie jesteśmy samotni,
Bo zawsze ktoś obok nas jest.

Jest takie miejsce, nasze miejsce,
Gdzie wciąż coś się dzieje,

Gdzie czujemy się szczęśliwi,
A uśmiech sam pojawia się.
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Jest takie miejsce, nasze miejsce,
którego nie zamienilibyśmy na inne,
Bo to jest miejsce nasze i niezwykłe,

I zawsze chcemy tu być.
                                           Autor zbiorowy
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24.
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1. wysyłamy w kopercie
2. do wycierania ołówka

3. robione aparatem, fotograficznym
4. noszony na ręku, odmierza czas

5. warzywo do płaczu
6. lekarz oczu

7. mama dla taty
8. legendarny człowiek gór

9. pływa w rzece, jeziorze lub morzu
10. słodycze w tabliczce

11. ciepłe żeberka pod oknem
12. może być asfaltowa

13. mąż krowy
14. naczynie do gotowania zupy

15. Uszatek lub Kolargol
16. pszczółka, koleżanka Gucia

17. część ciała, z oczami , uszami, 
włosami

18. można na nim jeździć w siodle
19. naczynie z wodą na kwiaty 

ROZRYWKAROZRYWKA
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