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OD REDAKCJI

Witamy ponownie naszych Czy�elników. Oddajemy w Państ�a ręce już 84

numer naszej gazetki, t�� razem w nieco zmienionej szacie g�aficznej.

Szczególnie polecamy wy�iad z naszą nową terapeutką- Darią Skórką. Poza

t��, jak zwykle będą wydarzenia, zdjęcia, spor�, wiersz Kasi. Mamy nadzieję, że

będzie się Państ�u podobał ten numer. Życzy�y miłej lekt�ry.

Zespół redakcyjny
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Zespół Redakcyjny:
1. Katarzyna Uszyńska
2. Katarzyna Sałkowska
3. Krzysztof Kwaśniak
4. Rafał Musch
5. Andrzej Nowak
6. Mikołaj Scholz (redakcja sportowa)
7. Wojciech Kwil (sprzedaż gazetki)
8. Sylwia Kaczmarek (redaktor honorowy)
Opiekun: Katarzyna Zduńska Skład i druk: Katarzyna Zduńska

Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy sukcesów w życiu,
szczęścia w miłości, dużo uśmiechów, dużo radości, spełnienia
wszystkich najskrytszych marzeń i samych przyjemnych w życiu

zdarzeń.

SOLENIZANCI I JUBILACI

Kalendarz stworzony podczas zajęć
w pracowni komputerowej
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WYDARZENIA MINIONEGO MIESIĄCA

17 października 2018
Na zaproszenie pani Doroty pojechaliśmy do Szkoły Podstawowej nr 330 na
Ursynowie. Spotkaliśmy się tam z uczniami klasy VI. Opowiadaliśmy im o
osobach niepełnosprawnych, jakie są rodzaje niesprawności. Mówiliśmy też,
jak można pomagać na co dzień takim osobom, jak je traktować. Uczniowie
zadawali nam różne pytania, a my, tak jak potrafiliśmy, odpowiadaliśmy na nie.
To było bardzo miłe spotkanie. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy im, jak
traktować osobę niepełnosprawną.

Red. Katarzyna Uszyńska

18 października 2018
Korzystając z ostatnich słonecznych dni, grupy z pracowni ceramicznej,
plastycznej i komputerowej poszły na spacer do Parku Arkadia i
Królikarni. Przy okazji poćwiczyliśmy trochę na plenerowej siłowni.
Było bardzo wesoło. Red. Andrzej Nowak
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19 października 2018

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych pojechaliśmy na
Cmentarz Bródnowski. Odwiedziliśmy groby kolegów, którzy już od nas
odeszli: Kuby Stanisławczyka i Rafała Gmurczyka. Zgarnęliśmy z ich
grobów opadłe liście, zapialiśmy znicze i postawiliśmy doniczki z
kwiatami. Pomodliliśmy się również za nich. Szkoda, że od nas odeszli.

Red. Krzysztof Kwaśniak

25 października 2018

Grupy z pracowni plastycznej, ceramicznej i komputerowej poszły do
kawiarni Cafe Kontakt. Każdy z nas miał ze sobą pieniądze, żeby
zapłacić za swoje zamówienie. Niektórzy z nas zamówili sobie kawę
albo herbatę, a do tego ciastko. Bardzo nam się podobało to wyjście.

Red. Rafał Musch, Andrzej Nowak
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31 października 2018

Tego dnia mieliśmy w naszym ośrodku fajnych gości. Przyjechał do nas
zespół Jeden Rytm Jeden Świat, który tworzą nasi koledzy i koleżanki z
Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Bemowa.
Zagrali dla nas koncert. Potem wspólnie muzykowaliśmy,
improwizowaliśmy muzycznie. Stworzyliśmy razem nową melodię. Było
bardzo fajnie. Mogliśmy się pochwalić naszymi umiejętnościami
bębniarskimi, które ćwiczymy z panem Krzysztofem. Na koniec
zaprosiliśmy naszych gości na słodki poczęstunek. Cieszymy się, że
mogliśmy się spotkać z naszymi kolegami.

Red. Rafał Musch
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Wywiad ...
Z DARIĄ SKÓRKĄ - NOWĄ TERAPEUTKĄ PROWADZĄCĄ PRACOWNIĘ
CERAMICZNĄ

Rafał Musch: Jak to się stało, że zaczęła Pani pracować w naszym ośrodku?
Daria Skórka: Zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka ze studiów i
powiedziała mi, że waszym ośrodku szukają terapeuty do pracowni
ceramicznej. Zgłosiłam się więc i się udało.
R.M.: Czym się Pani zajmowała wcześniej?
D.S.: Po przeprowadzce do Warszawy
zaczęłam studia na Politechnice
Warszawskiej na kierunku Transport.
Jednak szybko zorientowałam się, że mnie
to nie interesuje. Zrezygnowałam z tych
studiów i zaczęłam naukę w Akademii
Pedagogiki Specjalnej na kierunku
Pedagogika Specjalna. Jako studentka
pracowałam też dorywczo w kawiarni.
R.M.: Jest Pani warszawianką, czy
pochodzi Pani z innego miasta?
D.S.: Nie jestem warszawianką. Pochodzę z Wyszkowa, który oddalony jest
od Warszawy około 60 km.
R.M.: Czy ma Pani jakieś zwierzątko?
D.S.: Aktualnie nie mam żadnego, ale w swoim życiu miałam dużo różnych
zwierząt.
R.M.: Jakiej muzyki lubi Pani słuchać?
D.S.: Jestem otwarta na wiele gatunków muzycznych, nie mam jednego
ulubionego. Lubię, gdy muzyka jest rytmiczna, bo bardzo lubię tańczyć.
R.M.: Czy ma Pani jakieś hobby?
D.S.: Tak, moim hobby jest bieganie, w wolnym czasie maluję, a od jakiegoś
czasu polubiłam pracę w glinie.
R.M.: Czy ma Pani w Warszawie jakieś ulubione miejsce?
D.S.: Jestem zauroczona warszawską Pragą i praskim, dzikim brzegiem
Wisły. Bardzo lubię biegać po Polu Mokotowskim.
R.M.: Czy poznała Pani już wszystkich w ośrodku?
D.S.: Tak, znam już wszystkich.
R.M.: Lubi Pani podróże?
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D.S.: Bardzo lubię poznawać nowe miejsca i zwiedzać.
R.M.: Jakie jest Pani największe marzenie?
D.S.: Chciała bym przez całe swoje życie zwiedzić jak najwięcej krajów. Moim
marzeniem jest też otwarcie kawiarni, którą odwiedzali by różni fajni ludzie i
moi znajomi.
R.M.: Czy ma Pani przyjaciela?
D.S.: Mam wielu przyjaciół.
R.M.: Czy podoba się pani w naszym ośrodku?
D.S.: Tak, czuję się w nim bardzo dobrze. Podoba mi się w nim przyjemna ,
ciepła atmosfera, która tworzą terapeuci i uczestnicy zajęć.
R.M.: Czy jest Pani szczęśliwa?
D.S.: Jestem szczęśliwa. Robię w życiu to, co lubię, co daje mi satysfakcję i
motywuje mnie do dalszego działania.
R.M.: Dziękujemy bardzo za udzielenie wywiadu.
D.S.: Ja również dziękuję, czuję się zaszczycona.

LIGA NARODÓW

W debiucie Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera reprezentacja
Polski zremisowała z Włochami 1:1. Początek nowego rozdziału
kadry na duży plus. Jeśli po nieudanym mundialu piłkarze mieli
zacząć odzyskiwać zaufanie kibiców, to właśnie zrobili pierwszy
krok. Selekcjoner postawił w wyjściowej jedenastce na jednego
debiutanta na lewej obronie wystawiając Arkadiusza Recę. Jak
przed pierwszym gwizdkiem można było obawiać się, co
zaprezentuje piłkarz Atalanty w pojedynkach z Federico
Bernardeschim, tak ten niepokój był zupełnie na wyrost. 23-latek
zagrał bardzo przyzwoicie nie tylko w defensywie, ale również
efektywnie podłączał się do akcji pod bramką Gianluigiego
Donnarummy. Wykorzystywał swoje warunki fizyczne – był szybki
i silny sprawiając duże problemy Davide Zappacoście. Nieźle
współpracował z Jakubem Błaszczykowskim, który bardzo często
grał po jego stronie. Być może ten mecz pomoże młodemu
zawodnikowi także w klubie, bo w tym sezonie w Bergamo

Wiadomości sportowe
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rozegrał jedynie 90 minut. Trzeci z kolei mecz w Lidze Narodów,
to mecz z Portugalią , który odbył się w Chorzowie. Dwa lata temu
Portugalia zamknęła nam drogę do Wielkiego sukcesu na Euro
2016. Obecnie Portugalczycy również wykorzystali słabość biało-
czerwonych, a gole Piątka i Błaszczykowskiego nie osłodziły
porażki. Polska nie wygrała trzeciego meczu z rzędu pod wodzą
Brzęczka. Portugalia była lepsza od nas i Włochów w obu
wyjazdowych spotkaniach Ligi Narodów. 14 października biało-
czerwoni przegrali z Włochami o drugie miejsce w grupie z
wynikiem 1:0 dla Włochów. Polska jest blisko blisko spadku do
dywizji B – trauma spowodowana mundialową porażką trwa. Zespół
Brzęczka nie umiał odpowiedzieć Portugalczykom, słabo wypadła
współpraca rozgrywającego setny mecz Roberta Lewandowskiego
z Piątkiem – obaj wyśmienici napastnicy nie mieli żadnej okazji
wykazać się skutecznością pod bramką gości. Miesiąc temu Polska
zagrała dobre spotkanie z Włochami i słabe z Irlandią. W czwartek
zespół Brzęczka prezentował poziom zbliżony do tego, co pokazał
w sparingu z Wyspiarzami. Od 20. do 75. minuty był tłem dla
Portugalczyków – zawiodły wszystkie formacje i pojedynczy
piłkarze. Zespół nie funkcjonował jak należy. Polska ma piłkarzy
wyróżniających się w silnych, europejskich klubach, ale na razie
nie tworzą mocnej reprezentacji, która całkiem niedawno nie
przegrywała meczów z tak silnym rywalem jak siódma w rankingu
FIFA Portugalia. Efekt taki, że w Lidze Narodów już się nie
liczymy , a selekcjoner będzie musiał przemyśleć strategie na
przyszłość i tak jak twierdzą niektórzy specjaliści wsłuchać się
bardziej w oczekiwania zawodników.

Opracował : Mikołaj Scholz
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DZIEWCZYNA ICHŁOPAK
MIESIĄCA

POEZJA
W październiku dziewczyną miesiąca została Katarzyna

Sałkowska, a chłopakiem miesiąca Marek Iżykowski
Gratulujemy.

O październiku

W październiku spadają liście z drzew,
W doniczkach kwitną kwiaty,
Czasem jest ładna, a czasem brzydka pogoda,
Wieje wiatr, czasem jest zimno.
Ale mamy piękną, złotą jesień.

Autor Katarzyna Sałkowska


