
Gazeta Gazeta 
Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną z Niepełnosprawnością Intelektualną 
POSTAW NA NAS POSTAW NA NAS 
Środowiskowy Środowiskowy 
Dom SamopomocyDom Samopomocy
ul. Górska 7 w Warszawieul. Górska 7 w Warszawie

numer numer 8282 ( czerwiec 2018 r. ) ( czerwiec 2018 r. )
Od redakcjiOd redakcji

Witamy, oddajemy w Państwa ręce 
czerwcowy numer naszej gazetki. Jest to już 
82 numer. Jest on też ostatnim przed 
wakacyjną przerwą. W tym miesiącu dużo 
działo się w naszym ośrodkowym życiu. 
Pożegnaliśmy kolejna koleżankę, która 
odeszła do innego ośrodka. Cały rok 
pracowaliśmy ciężko i solidnie, teraz 
przyszedł czas na odpoczynek. Żegnamy się 
więc z naszymi Czytelnikami do września i 
życzymy wszystkim udanych wakacji.
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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: Katarzyna Zduńska

W lipcu i sierpniu urodzinowe i imieninowe życzenia przyjmują:
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SOLENIZANCI I JUBILACISOLENIZANCI I JUBILACI
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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



8 czerwca 2018
Tego dnia w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Bemowie 
odbywała się XVII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Najpierw był krótki koncert 
zespołu Jeden Rytm Jeden  Świat. Po koncercie wszyscy uczestnicy Spartakiady zostali 
powitani przez Organizatorów i specjalnych gości i zaproszeni do zawodów. Jak co roku 
przygotowane były różne konkurencje sportowe : rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską, 
strzelanie do bramki, turlanie i czołganie po materacach, jazda na rowerku stacjonarnym, 
chodzenie po równoważni, celowanie piłeczkami do celu. Były też różne gry stolikowe. 
Kiedy wszystkie konkurencje zostały zaliczone, nastąpiło uroczyste wręczenie medali. 
Potem przyszedł czas na posiłek. Na zakończenie imprezy wszyscy razem z instruktorką 
ćwiczyliśmy zumbę.  Było bardzo wesoło, wszyscy dobrze się bawili.
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                                                                                              Red. Katarzyna Uszyńska

15 czerwca 2018 

Na terenie Ogrodu Jordanowskiego na ul. Odyńca odbył się XIV Mokotowski Festyn 
Wakacyjny. Połączony był z obchodami 100 lecia odzyskania Niepodległości. 
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Można było zrobić sobie serce z papieru , 
pokolorować torbę ekologiczną, popracować przy kole garncarskim, ujeździć byka. 
Oglądaliśmy też z bliska radiowóz i karetkę pogotowia. Rozmawialiśmy z policjantami, 
strażą miejską i ratownikami medycznymi. Był też Korowód  Patriotyczny który przeszedł
po ulicach Mokotowa. Impreza była bardzo sympatyczna.
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                                                                                                                              Red. Rafał Musch

19 czerwca 2018

Grupy z pracowni ceramicznej i haftu pojechała do OWIRON-u na Bemowie. Zostaliśmy 
zaproszeni na warsztaty integracyjne CIASTECZKO. Razem z kolegami z tego ośrodka 
robiliśmy kruche ciasteczka. Każdy z nas dostał koszulkę (zamiast fartuszka). Najpierw 
zrobiliśmy ciasto wg przepisu siostry Anieli. Gotowe ciasto schłodziliśmy w lodówce, a 
potem wyciskaliśmy je przez specjalną maszynkę. Gotowe ciasteczka układaliśmy na 
blaszkach, które wędrowały potem do piekarnika. Kiedy ciasteczka były gotowe, nastąpiła
degustacja. Wyszły bardzo dobre. Bardzo nam się podobały te  warsztaty. Miło było się 
spotkać z naszymi kolegami z Bemowa.
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                                                                                                      Red. Katarzyna Uszyńska

20 czerwca 2018

7



Do naszego ośrodka zgłosili się wolontariusze z firmy AbbVie. W ramach wolontariatu 
pracowniczego odnowili nam salę gimnastyczną, ławeczki w ogrodzie. Panie wypieliły 
ośrodkowy ogród. Zorganizowane były też bardzo ciekawe zajęcia w grupach. Poznaliśmy
życie mrówek, robiliśmy różne doświadczenia i eksperymenty, słuchaliśmy opowieści o 
życiu na Antarktydzie, oglądaliśmy jajka i kości pingwina, przymierzaliśmy kamizelki 
ratunkowe, uczyliśmy się wiązać węzły żeglarskie. Na koniec odbyły się zawody w 
przeciąganiu liny. Było bardzo wesoło. Bardzo nam się podobał ten dzień.

                                                                                                      Red. Rafał Musch

21 czerwca 2018
Zaproszeni zostaliśmy do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością TĘCZA  na uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2017/2018 połączoną z obchodami 25. rocznicy  powstania Ośrodka dla 
Młodzieży i Osób Dorosłych Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną 
Niepełnosprawnością przy ul. Leonarda 12. Uczestnicy przygotowali przedstawienie 
„Młoda dorosłość”. Było też Koło fortuny, w którym brali udział wszyscy uczestnicy 
imprezy. W ramach terapii kulinarnej przygotowane były torty jubileuszowe i pyszne 
ciasteczka. Każdy z nas mógł też wziąć udział różnych konkurencjach  przygotowanych 
przez organizatorów. Jubilaci dostali w prezencie od naszej społeczności obraz „Tęczowy 
Anioł”. Złożyliśmy im życzenia wielu lat owocnej pracy.
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                                                                                                                                               Redakcja
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                                                Pożegnania
W czerwcu pożegnaliśmy się z kolejna naszą koleżanką- Moniką Skrodzką. Przeniosła się 
ona do innego ośrodka, który znajduje się bliżej jej domu. Było nam bardzo smutno, że 
odchodzi. Monika na pożegnanie zaprosiła wszystkich do kawiarni LIF na lody. Było 
bardzo miło i sympatycznie. Życzymy Monice, żeby było jej dobrze w nowym ośrodku. 
Będziemy zawsze o niej pamiętać.

                                                                                                                  Red. Katarzyna Uszyńska
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Dziewczyna i Chłopak MIESIĄCA

W czerwcu dziewczyną miesiąca została Edyta Sołtysiak,
a chłopakiem miesiąca Klaudiusz Wrzesiński. 

Gratulujemy.
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