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To jest nasz ostatni numer przed wakacjami. 

Następny pojawi się we wrześniu po wakacjach. 

Życzymy wam wspaniałych wakacji,  ciekawych 

podróży, pięknej pogody, odpoczynku i wielu 

cudownych wrażeń. Widzimy się po wakacjach.

  Udanych wakacji życzy Zespół redakcyjny!

Drodzy Czytelnicy!

Pamiętaj, aby z 
podróży dalekiej 

lub bliskiej 
wysłać 

pocztówkę! :-)

Pozdrawiamy!

ŚDS
ul. Górska 7
00-740 Warszawa
           POLSKA



2 SOLENIZANCI  I  JUBILACI

10
lipca
Anna

Nasiłowska

Naszym wspaniałym
solenizantom i jubilatom

życzymy dużo zdrowia, uśmiechu, 
sukcesów w życiu, szczęścia w miłosci

i spełnienia najskrytszych marzeń!

ZESPÓŁ REDKACYJNY
1) Katarzyna Uszyńska
2) Ewa Marczewska
3) Krzysztof Kwaśniak
4) Rafał Musch
5) Andrzej Nowak
6) Wojciech Kwil
7) Mikołaj Scholz (red. sportowa)
8) Sylwia Kaczmarek (red. honorowy)

Opiekun wydania:
Katarzyna Zduńska
Małgorzata Kubera

Skład i druk:
Katarzyna Zduńska
Małgorzata Kubera

2
lipca
Sylwia

Kaczmarek

12
lipca
Andrzej 

Nowak
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Archiwalne numery 
gazetki dostępne 

na www.gorska7.pl

1
sierpnia

Mariola 
Wasiuk

29 
sierpnia
Katarzyna 

Kozmana

25
lipca

Krzysztof KwaśniakKrzysztof Wojnicki

26 lipcaAnna NasiłowskaAnna Gniadek

9
lipca
Sylwia 

Kaczmarek



3WYDARZENIA

Grupa redakcyjna gazetki "Nasz 
świat pod siódmym" była na 
zajęciach w zaprzyjaźnionej 
Bibliotece dla dzieci i młodzieży 
nr XVIII. Tematem naszego 
spotkania była Warszawa, jej 
zabytki, atrakcje, historia i 
legendy. Pani Halinka 
przygotowała dla nas dużo 
ciekawych książek, albumów, 
przewodników dotyczących 
naszego miasta, pokazała, jak 
korzystać z przewodników po 
Warszawie. Bardzo podobały nam 
się te zajęcia. Przy okazji 
wypożyczyliśmy kilka 
audiobooków, książkę "Brud, 
cuchnącą historia higieny", a od 
Pani Halinki dostaliśmy 
Przewodnik po Trakcie 
Królewskim - przyda się na 
pewno.

Red. Katarzyna Uszyńska, 
Andrzej Nowak, Rafał Musch

13 czerwca



4 SONDA  WAKACYJNA

Najpierw jadę w lipcu na 
kolonię razem z Ewą do Serw. 
A potem zobaczymy, co dalej.

Nasz reporter Andrzej Nowak przeprowadził wśród 
koleżanek i kolegów sondę wakacyjną. Pytał wszystkich 
o ich plany wakacyjne. Oto efekt jego sondy:

W planach mam wyjazd z moją rodziną nad morze Bałtyckie do Świnoujścia 
pociągiem. Chciałbym też pojechać na turnus rehabilitacyjny, żeby chodzić 
na zabiegi, mieć trzy posiłki dziennie oraz dużo ciekawych atrakcji, takich 
jak grill na świeżym powietrzu, wieczorek taneczny oraz dyskoteki i 
karaoke i różne inne atrakcje. Planuję też odwiedzić rodzinę pod Kielcami i 
na wsi blisko Maciejowic, i przy okazji odwiedzić swoich dziadków i 
pradziadków na cmentarzu. Nad morzem będę kąpał się w morzu, leżał na 
leżaku na plaży i kopał dołki w piasku. Będę także chodzić na lody gofry i 
spacerować po molo i deptaku. Zwiedzę latarnię morską i nawet będę mięć 
przejażdżki ciuchcią. W lipcu będę jeździć do swojej dziewczyny Ani i 
będziemy chodzić w różne miejsca na spacery np. do kawiarni McDonald‛s i 
po parkach. Odwiedzimy szkołę Ani na ulicy Długiej 9 przy ulicy Kilińskiego. 
Odwiedzimy też mojego tatę na cmentarzu na Bródnie i babcię Ani. 

Ja, jak co roku wakacje 
spędzę na naszej działce. 
Będę sobie odpoczywał, 
relaksował się, grillował
z rodziną, pomagał mamie 
w pielęgnacji ogrodu.

Razem z mamą 
jedziemy nad morze 
do Krynicy Morskiej.

Może będę jeździć w  wakacje na 
działkę, a poza tym będę 
korzystała z miejskich atrakcji.

W tym roku jadę 
na turnus w góry 
do Brennej, koło 
Szczyrku.

W tym roku najpierw 
jadę do Lublina na 
warsztaty artystyczne. 
Potem może wybiorę się 
z rodzicami nad morze. 
Jadę również na turnus z 
„Bardziej Kochanymi” nad 
jezioro Mrozy koło Ełku.

Krzysztof Kwaśniak

Jan
Kowalewski

Katarzyna KozmanaMiłosz Lobert

Michał Piróg

Andrzej NowakJoanna Kulik
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Większą część wakacji spędzę na mojej działce z rodziną. 
Będę jeździł na rowerze, relaksował się w ogrodzie, 
oglądał relacje sportowe w telewizji. Będę też 
pomocnikiem grillowego, czyli mojego taty. Mamy też w 
planach pojechać z rodzicami na wczasy za granicę, ale to 
jeszcze nic pewnego. Może uda mi się w tym roku pobawić 
się w sternika i pokierować łodzią pod okiem znajomego 
kapitana.

W tym roku planuję 
pojechać w wakacje 

nad morze.

Moje wakacje będą bardzo intensywne. Zaczynam od wyjazdu 
do siostry do Londynu. Potem jadę na kolonię do Serw na 
Mazury razem z „Bardziej Kochanymi”. Potem jadę na kolejny 
turnus z „Bardziej Kochanymi” nad jezioro Mrozy koło Ełku. A 
w między czasie będę spędzać wakacyjne chwile na działce.

W te wakacje nie 
planuję żadnych 
wyjazdów. Będę 

siedział w domu razem 
z moim bratankiem 

Mateuszem.

Na pewno pojadę z 
mamą do mojej cioci 
do Ciechanowca, na 
Podlasie. Będę tam 
zwiedzała skansen, 
ruiny zamku, 
spacerować nad zalew 

i nad 
rzekę 
Bug.

Już w 
czerwcu 
jadę do 
Lublina na 
warsztaty 
artystyczne. 
Potem 
pojadę jeszcze na Obóz 
koński i na kajaki z rodziną.

Ja wakacje raczej 
spędzę w mieście.

Jak co roku wybieram się z mamą 
do rodziny w Zakopanem.

Jadę w tym roku 
na turnus do 
Brennej, koło 

Szczyrku. Razem 
z mamą wybieramy 
się też nad morze.

Mikołaj Scholz Rafał 
Musch

Marek Iżykowski

Edyta 
Sołtysiak

Katarzyna
Uszyńska

Ewa Marczewska

Maciej 
Dorożała

Urszula Sagan

Marzena Zalewska
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Od 30 czerwca II linia metra 
będzie jeździła na Bemowo. 
Są obiecane zmiany w 
komunikacji miejskiej na 
Woli mają jeździć nowe linie 
autobusowe, które będą 
jeździły z Woli przez 
Centrum.

Po wakacjach również 
zmieni się też na Bródnie i II 
linia metra ma dojeżdżać do 
stacji Kondratowicza i też 
mają się pozmieniać trasy 
autobusowe nie które linie 
mają mieć wydłużone trasy 

w dzielnicy Bródno.
Życzę wszystkim 
podróżującym po Warszawie 
udanej przejażdżki i miłego 
zwiedzania stacji metra na 
Bemowie i na Bródnie.
Moim hobby jest 
podróżowanie autobusami 

tramwajami i metrem po 
Warszawie oraz 
obserwowanie zmiany w 
komunikacji miejskiej, 
poznawanie nowych linii 
autobusowych. 

Już nie długo po raz 
pierwszy mają wyjechać 
nowe autobusy marki 
Autosan niskopodłogowe, 
które nie dawno były 
testowane i mają wyjeżdżać 
z zajezdni Ostrobramskiej i 
Woronicza.

Red. Krzysztof Kwaśniak

Uwaga na zmiany w komunikacji

Konkurs 
Plastyczny

W tym roku nasz Ośrodek bierze udział w 
konkursie plastycznym „Dobro moimi oczami – 
natura”, opracowany przez Fundację 
BENEFICJUM. Do konkursu zgłosiliśmy 5 prac 
wykonanych różną techniką.
Pracownia Ceramiczna zgłosiła pracę 
wykonaną w glinie przez Marzenę Zalewską 
„Dzikie drzewo”.
Z pracowni Haftu i Szycia dana została praca 
wykonana przez Agnieszkę Makowską - 
„Rajski ptak”.
Pracownia plastyczna zgłosiła trzy prace: obraz 
Małgorzaty Stolarskiej „Kwitnące dobro” 
wyklejany kuleczkami z krepiny oraz dwa 
obrazy wykonane przez Ewę Marczewską i 
Urszulę Sagan „Okno pełne natury”.

Za wszystkich trzymamy kciuki
i życzymy powodzenia!!! :)
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W środę 15 czerwca br. 
zawitał w naszej Szkole 
Podstawowej nr 98 
zespół Teatru 21, ze 
swoim przedstawieniem 
pt. „TROLLE”.
Zespół składał się z 5 
aktorów i opiekunów. 
Jednym z aktorów był 
nasz Uczestnik zajęć 
ŚDS, Jan Adam 
Kowalewski.
Sceną była cała nasza 
klasa. Na początku 
przedstawienia aktorzy 
chodzili w maskach 
między szkolnymi 
ławkami i chowali się za 
kwiatami. Byli przebrani 
więc trudno było 
zobaczyć, jak wyglądają 

naprawdę, dopiero pod 
koniec pierwszej części 
przedstawienia zdjęli z 
głów maski trolli. W całej 
klasie wisiały rekwizyty, 
czyli koce z bardzo 
długim włosiem.
W drugiej części odbyła 
się pogawędka na temat: 
jak postrzegamy sami 
siebie, a jak widzą nas 
inni. W klasie była miła 
atmosfera, wszystkim 
widzom podobało się 
przedstawienie.
Wizyta Teatru 21 w 
naszej szkole była 
bardzo udana! 
Dziękujemy!

Wolontariusz ośrodka
Gustaw Kubera



Pierwszy raz w Paryżu byłem 
siedem lat  temu - w prezencie 
na 18-tkę od mojej cioci 
Agnieszki. W tym roku  na moje 
25-te urodziny ciocia znowu 
zaproponowała mi wyjazd  do 
Paryża i jakbym chciał do 
Disneylandu. Oczywiście 
zgodziłem się. Lecieliśmy do 
Paryża samolotem i tym razem 
byłem odważniejszy i się nie 
bałem.
To znowu był cudowny wyjazd, 
bo dodatkowo pojechali z nami 
rodzice, więc byliśmy we 
czwórkę. W Paryżu spędziliśmy 4 
dni, w tym byłem całe dwa dni w 
Disneylandzie. Było bardzo fajnie. 
Korzystaliśmy z najróżniejszych 
atrakcji: pociąg wokół Disneylandu, 
jeździliśmy w filiżankach i na 
konikach. W tym roku odkryłem 
latające dywany i słonie.
Najfajniejszą dla mnie atrakcją było 
jednak przebywanie w krainie 
Ratatouille i przeżywanie z nim jego 
przygód. Odwiedziłem Ratatouille 
kilka razy, ale było śmiesznie. Kilka 
razy ochlapał mnie wodą podczas 
ucieczki. Raz poszliśmy do restauracji  
na typowe śniadanie: francuskie rogaliki 
(Croissant) z dżemem, ale to mi nie bardzo 
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Byłem w Disneylandzie!

smakowało. Pierwszego dnia poszliśmy na 
wycieczkę zobaczyć korty tenisowe Roland 
Garros, tam gdzie grała Iga Świątek, są 
bardzo duże. Można je zobaczyć tylko z 
zewnątrz.
Jednego dnia poszliśmy na kolację do 
restauracji koło kościoła Sacre Coeur. 
Bardzo się namęczyliśmy, bo na to wzgórze 
trzeba było pokonać pewnie 1000 schodów, 
ale było fajnie. Ostatniego dnia 
pojechaliśmy pod wieżę Eiffla. Nauczyłem 
się kilku słów po francusku. Dużo 
jeździliśmy metrem. Mieliśmy bardzo ładną 
pogodę, choć było trochę gorąco i 
musieliśmy pić dużo wody.

MIŁOSZ LOBERT:



Malta, to  wyspiarskie państwo 
składające się z 7 wysp, z czego 
tylko 3 są zamieszkałe: Malta, 
Gozo i Comino. 
Na Maltę polecieliśmy 
samolotem. Następnie udaliśmy 
się na prom, który płynął na 
wyspę Gozo, gdzie 
zamieszkaliśmy w jej stolicy 
Victorii. Gozo to piękna, urokliwa 
wyspa. Spacerowaliśmy po małych 
uliczkach Victorii. Trzeba wspomnieć, że na 
wyspie Gozo znajduje się 365 kościołów, 
tyle, ile dni ma rok. To bardzo katolicki kraj. 
Byliśmy m.in. w Bazylice Ta Pinu, miejscu 
wizyty Papieża Franciszka (dwukrotnym). 
Na Gozo warte zobaczenia są też: 
zatoka Dwejra powstała kilka 
milionów lat temu, Saling Xlendi- 
miejsce pozyskiwania soli z wody 
morskiej. Nie tylko jednak 
zwiedzałam, ale chodziłam też z 
rodzinką na pyszne lody, na plażę, 
pomoczyć chociaż nóżki, bo 
pływać nie umiem. Trzy dni 
poświęciliśmy też na zwiedzanie 
Malty. Każdego dnia raniutko 
przepływaliśmy na Maltę i w 
drogę. Stolicą Malty jest  Valletta. 
Pojechaliśmy jednak do dawnej stolicy 
Mdiny. Jest to maltańskie Miasteczko Ciszy. 
Średniowieczne, urokliwe, z wąskimi 
uliczkami, położone na wzgórzu, skąd 
rozpościera się widok na całą Maltę. 
Następnie udaliśmy się do Malta National  
Aquarium. To piękny, podwodny świat. 
Mieszkają tam różne egzotyczne ryby - 

rekiny, płaszczki, węgorze i inne, 
które pływają nad głowami 

zwiedzających. Spotkać można 
również gady i płazy. Jest tam 
również zatopiony pomnik 
Jezusa.  Ja nie mogłam się 
jednak doczekać  na spotkanie 

z delfinami, a także 
jaszczurkami, wężami i 

papugami. Najpiękniejsze były 
jednak delfiny.  Byliśmy również w 
Ogrodach św. Antoniego, które znajdują się 
przy Pałacu San Anton, oficjalnej rezydencji 
prezydenta Malty. Jest to ogród botaniczny 
z pięknymi, egzotycznymi kwiatami, 
cyprysami i palmami. Niestety nie wszystko 

zdołaliśmy zobaczyć, bo 
niektóre obiekty były po  
prostu chwilowo 
nieczynne. Może 
jeszcze wrócimy za jakiś 
czas na Maltę, żeby 
zobaczyć więcej. Byłam 
tu już dwa razy i bardzo 
mi się tu podobało.

9

Malta 
jest 
piękna

AGNIESZKA MAKOWSKA:
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Pierwsza:
Dawno temu Polskę 
pokrywała nieprzebyta 
puszcza, pełna dzikiej 
zwierzyny, a ludzie mieszkali 
w maleńkich osadach. W 
jednej z nich, na brzegu 
Wisły, mieszkał młody rybak 
Wars. Był bardzo pracowity i 
sam zbudował łódź, a także 
cierpliwie wiązał rybackie 
sieci. A ponieważ szczęście 
mu sprzyjało, zawsze 
wracał z połowu z 
siecią pełną ryb. 
Wars bardzo lubił 
spędzać czas na 
wodzie i z radością 
wsłuchiwać się w 
śpiew ptaków. Jednak 
najbardziej 
fascynowały go 
nocne wyprawy, gdy 

panował niezwykły 
spokój, a księżyc 

odbijał się w 
wodach Wisły 

srebrzystym 
blaskiem. 
Pewnej nocy, 
gdy jak zwykle 
zepchnął łódź 
na wodę i 
zarzucił sieci, 
spośród 

wzburzonej 
wody wynurzyła 

się przepiękna 
dziewczyna. Rybak 

zamarł z zachwytu i 
wpatrywał się zdumiony, 
gdyż dziewczyna miała 
długie, złociste włosy, wielkie 
niebieskie oczy i... rybi ogon, 
pokryty srebrzystą łuską! 
Wars nie mógł uwierzyć 
własnym oczom, po chwili 
jednak przypomniał sobie 
opowieści, które słyszał w 
dzieciństwie - to była syrena! 
Nagle syrena podpłynęła 
bliżej brzegu i zaczęła 
śpiewać, nieświadoma tego, 

że podpatruje ją człowiek 
ukryty w wysokich trzcinach. 
Gdy Wars usłyszał jej głos, 
zakochał się bez pamięci. Od 
tej chwili na niczym nie mógł 
się skupić, czekając na 
kolejny nocny połów i 
spotkanie z syreną. Nie 
przeszkadzało mu nawet to, 
że ona nie miała pojęcia ani o 
jego istnieniu, ani o uczuciu, 
które do niej żywił. Pewnej 
nocy, całkowicie zauroczony 
jej głosem, nieostrożnie 
wystawił głowę ponad trzciny, 
żeby lepiej się jej przyjrzeć. 
Zaskoczona jego widokiem 
syrena podpłynęła i 
zagniewana zapytała:
- Dlaczego mnie podglądasz i 
podsłuchujesz?
- Jestem rybakiem... - 
nieporadnie zaczął się 
tłumaczyć Wars.
- Wiem, kim jesteś, wiele razy 
widziałam cię na łodzi, ale...
- Tak, wiem, że nie 
powinienem cię podglądać, 
ale kiedy pierwszy raz cię 
ujrzałem, straciłem głowę. 
Zakochałem się w tobie i nie 
mogę bez ciebie żyć. - 
przerwał jej wpół słowa Wars.
Syrena popatrzyła na niego i 
westchnęła:
- Ja także cię pokochałam. 
Ale przecież tak bardzo się 
różnimy...
Spojrzeli na siebie i 
zrozumieli, że są dla siebie 
stworzeni. Wtedy właśnie 
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LEGENDA  O
Legend o Warsie i Sawie jest kilka. Nie wiadomo skąd wzięła                          się nazwa stolicy. My znaleźliśmy trzy wersje tej legendy.
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Sawa - bo tak miała na imię 
złotowłosa syrena - 
przypomniała sobie pewną 
tajemnicę: jeśli syrena z 
wzajemnością zakocha się w 
człowieku, może na zawsze 
utracić swój rybi ogon i stać 
się kobietą. Wówczas Wars 
bez wahania poprosił Sawę o 
rękę, a ona zgodziła się z 
radością. Razem wyszli na 
ląd. Z syreny opadła rybia 
łuska i w miejscu ogona 
pojawiły się nogi. Stała się 
piękną dziewczyną i wkrótce 
odbyło się ich wesele. Wars i 
Sawa żyli długo i szczęśliwie, 
otoczeni miłością i 
wzajemnym szacunkiem. Po 
latach wokół ich chaty 
powstała duża osada 
rybacka, a ludzie na pamiątkę 
postanowili nazwać ja 
Warszawą. Dziś nie ma śladu 
po rybackich chatach, lecz 
ludzie wciąż pamiętają o 
młodym rybaku i pięknej 
syrenie. A Warszawa stała się 
stolicą Polski.

Druga: 
Jedno jest pewne – Wars i 
Sawa mieszkali nad 
przepiękną Wisłą, a początek 
osady wiąże się z 
gościnnością i dobrym 
sercem tutejszych 
mieszkańców. Pewnego dnia 
król Kazimierz Odnowiciel, 
podążając z Krakowa do 
Gniezna, trafił do ubogiej 

rybackiej chatki. Głodnego 
króla przywiódł tam dym i 
zapach świeżego jedzenia. W 
trakcie spożywania pysznych 
ryb z nocnego połowu, rybak 
opowiedział królowi o swojej 
rodzinie, która w ostatnim 
czasie powiększyła się o 
dwoje cudownych bliźniąt. 
Biedni rybacy mieli jednak 
niemałe kłopoty z 
ochrzczeniem pociech, bo w 
pobliżu nie było świątyni. Za 
wspaniały poczęstunek król 
chciał płacić gospodarzom 
złotem, ale ci, zgodnie ze 
starym ludowym zwyczajem, 
zapłaty za gościnę przyjąć 
nie chcieli. Król więc 
przyrzekł zorganizować 
uroczystość i poprosił o 
zaszczyt bycia ojcem 
chrzestnym bliźniaków. Przed 
przygotowanym na wzgórzu 
ołtarzem kapłan na polecenie 
Kazimierza nadał chłopcu 

imię Wars, a dziewczynce – 
Sawa. Jednocześnie król 
oświadczył uroczyście, iż 
odtąd Pietrko Rybak, 
nazywany będzie Piotrem 
Warszem, królewskim 
rybakiem, ojcem Warsa i 
Sawy, właścicielem rozległej 
dookoła puszczy. A kiedy 
wokół zagrody rybackiej 
osada wyrośnie, swoim 
rodowym imieniem nazwę jej 
nada, którą po wieki nosić 
będzie.

Trzecia wersja: 
Dawno temu nad Wisłą stała 
maleńka chatka, a w niej 
mieszkał rybak Wars i jego 
żona Sawa. Pewnego razu w 
okolicy odbywało się 
polowanie, podczas którego 
książę Ziemomysł, pan 
okolicznych dóbr, zgubił się w 
kniei. Długo błąkał się po 
lesie aż dotarł nad Wisłę do 
chatki rybaka. Wars i Sawa 
gościnnie przyjęli 
nieznajomego. Rankiem 
wdzięczny książę powiedział 
– Nie zawahaliście się 
przyjąć pod swój dach 
nieznajomego i uratowaliście 
go od głodu, chłodu, a może i 
dzikich zwierząt. Dlatego 
ziemie te na zawsze 
Warszowe zostaną, aby 
wasza dobroć nie została 
zapomniana.

Materiał przygotowała 
Katarzyna Uszyńska

Legend o Warsie i Sawie jest kilka. Nie wiadomo skąd wzięła                          się nazwa stolicy. My znaleźliśmy trzy wersje tej legendy.

WARSIE  I  SAWIE



MOJE HOBBY
Andrzej Nowak:

Moim największym hobby 
jest historia. Bardzo się 
nią interesuję, a także 
wiedzą o społeczeństwie. 
W szkole to były moje 
ulubione przedmioty. 
Bardzo lubię czytać 
książki historyczne, a 
najbardziej interesuje 
mnie okres w historii od 
XVIII wieku do 

współczesności. Mam 
założoną kartę 
biblioteczną w naszej 
bibliotece publicznej i 
często wypożyczam tam 
książki. Moim ulubionym 
autorem jest Wojciech 
Roszkowski. Ja w ogóle 
bardzo lubię czytać 
książki, nie tylko 
historyczne.

W naszym 
ogrodzie

Historia jest ciekawa!

12 NA  ŁONIE  NATURY

Nasz ogród jest coraz piękniejszy. Kwitnie 
coraz więcej kwiatów. Odwiedzają nas różne 
śliczne ptaki i owady. Chętnie korzystają z 
wodopoju w naszym oczku. Bardzo się z 
tego cieszymy, że nasz ogród jest oazą dla 
zwierzątek. A w naszym oczku pojawiły się 

znów piękne kwiaty- zakwitła lilia wodna. 
Pięknie wyglądają. Cieszymy się, że nasz 
ogród odżył po zeszłorocznym remoncie 
elewacji budynku, w którym znajduje się 
nasz Dom. 

Red. Katarzyna Uszyńska
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Witamy wakacyjna przygodo
Cudownym dniem
słonecznym dniem
Cieszmy się i radujmy latem
Z naszego życia, z naszego kręgu
Z naszej wspólnej przyjaźni

Jan Adam Kowalewski

Nasza jadalnia często wykorzystywana 
jest jako kawiarenka, gdzie 
organizowane są imprezy urodzinowe i 
imieninowe. Wpadliśmy na pomysł, ze 
fajnie by było jakoś nazwać te naszą 
kawiarenkę. Każdy z nas mógł podać 
swoją propozycję nazwy. W sumie 
powstała lista około 30 nazw dla naszej 
kawiarenki. Żeby rozstrzygnąć konkurs 
na nazwę, wszystkie podane propozycje 
zostały spisane na oddzielnych 
karteczkach. Na naszym porannym 
zebraniu  Społeczności  Kasia Kozmana  
wylosowała oficjalną nazwę. Ostatecznie 
nasza kawiarenka będzie nosiła nazwę 
Cafe pod Myszkotkiem. Jest to nazwa 
wymyślona przez Katarzynę Uszyńską i 
p. Krzysztofa Tkaczyka. Teraz trzeba 
będzie tylko zrobić szyld z nową nazwą i 
możemy zapraszać gości.

Red. Katarzyna Uszyńska

Kawiarenka pod 
Myszkotkiem

Lato
Lato, lato czeka nas
Lato, lato grzeje nam
Niech wesoło grzeje nam
I ptaki śpiewają nam
Cuda, cuda ogłaszają, ludzie tu 
mieszkają
Cuda, cuda- lato sprzyja nam
Kiedy rosną kwiaty, jest piękna 
pogoda
To nasze lato

Jan Adam Kowalewski

Szczypta poezji
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Krzysztof Kwaśniak: Dzień dobry, jestem 
redaktorem gazety „Nasz świat pod 
siódmym”. Czy mógłbym przeprowadzić z 
Panem wywiad?
Miłosz Lobert: Proszę bardzo, chętnie 
odpowiem na kilka pytań.
K.K.: Czy mógłby się Pan przedstawić 
naszym czytelnikom?
M.L.: Nazywam się Miłosz Lobert.
K.K.: Gdzie Pani mieszka i z kim?
M.L.: Mieszkam z rodziną na Mokotowie w 
Warszawie.
K.K.: Jak długo już Pan chodzi do 
naszego ośrodka?
M.L.: We wrześniu minie rok odkąd z Wami 
jestem.
K.K.: A czy lubi Pan tu przychodzić i 
dlaczego?
M.L.: Bardzo lubię tu przychodzić, bo lubię 
się spotykać z koleżankami i kolegami. Lubię 
też zajęcia w ośrodku i terapeutów.
K.K.: A którą pracownię lubi Pan 
najbardziej i dlaczego?
M.L.: Lubię wszystkie pracownie i wszystkie 
proponowane zajęcia. Fajne jest to, że 
pracownie się zmieniają co dwa tygodnie i 
można robić różne rzeczy.
K.K.: Czy lubi Pan koleżanki i kolegów?  
Kogo polubił Pan najbardziej?
M.L.: Bardzo. Wszystkich lubię tak samo, ale 
największą sympatią darzę Małgorzatę 
Stolarską. Bardzo dobrze rozumiemy się z 
Agnieszką Makowską- jest bardzo zabawna i 
mnie rozśmiesza. 
K.K.: Jak Pan lubi spędzać wolny czas?
M.L.: Bardzo lubię chodzić do kina. Lubię też 
sprzątać, chodzić do restauracji na dobre 
jedzenie. Chodzę też na basen. Bardzo lubię 
podróżować.

WYWIAD Z 
UCZESTNIKIEM ZAJĘĆ 
MIŁOSZEM LOBERTEM, 
przeprowadził KRZYSZTOF 
KWAŚNIAK

K.K.: Czy lubi Pan muzykę i jaką?
M.L.: Słucham różnej muzyki. Nie lubię tylko 
disco polo. Moją ulubioną piosenkarką jest 
Adele.
K.K.: Czym się Pan interesuje?
M.L.: Interesuję się podróżami, lubię oglądać 
teleturnieje muzyczne i seriale, a najbardziej 
„Przyjaciółki”.
K.K.: Gdzie lubi Pan wyjeżdżać na 
wakacje?
M.L.: Bardzo lubię jeździć nad morze i 
podróże zagraniczne. Moje najbliższe plany 
podróżnicze są bardzo bogate: w czerwcu 
lecę do Paryża w podróż urodzinową. Potem, 
jeszcze w czerwcu na warsztaty artystyczne 
do Lublina. I wreszcie na obóz ze 
Stowarzyszeniem „Bardziej Kochani” nad 
jezioro Mrozy koło Ełku.
K.K.: Czy ma Pan jakieś zwierzątko i jakie?
M.L.: Nie mam swojego zwierzaka. Czasem 
opiekuję się psem cioci- Baronem.
K.K.: Słyszeliśmy, że idzie Pan do 
Mieszkania Treningowego. Czy to prawda?
M.L.: Tak, już pod koniec sierpnia zaczynam 
turnus w Mieszkaniu Treningowym 
prowadzonym przez Stowarzyszenie 
„ Bardziej Kochani” na ul. Narbutta.
K.K.: Dziękuję Panu bardzo za ciekawy 
wywiad.
M.L.: Ja również dziękuję, było mi bardzo 
miło.
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W pracowni komputerowej robimy dużo ciekawych 
rzeczy. W zależności od umiejętności uczestników- 
piszemy proste teksty w programie Word, tworzymy 
prezentacje w programie Power Point, przeglądamy 
strony internetowe, filmy na You Tube, gramy w 
różne gry. Czasem mamy tez w ramach pracowni 
zajęcia fotograficzne - uczymy się obsługiwać 
aparat fotograficzny, kamerę, robimy zdjęcia w 
pracowniach, w ogrodzie, na wycieczkach.

Wiadomosci
z pracowni 
komputerowej

'
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Do miski wsypać mąkę, 
dodać sól, proszek do 
pieczenia, mąkę 
ziemniaczaną, cukier i 
cukier waniliowy oraz 
zimne masło. Rozdrabniać 
składniki aż powstanie 
drobna kruszonka.  Dodać 
żółtka i połączyć składniki  
w gładkie, jednolite ciasto. 
Uformować kulkę, podzielić na dwie części. Jedną 
część ciasta włożyć do lodówki, drugą pokroić w 
plasterki i wyłożyć nimi spód formy. Ugnieść  
palcami na równy placek. Podziurkować widelcem.
Prostokątną formę o wymiarach 20x30 posmarować 
masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. Piekarnik 
nagrzać do 180 stopni. 

Ciasto z rabarbarem i budyniem
KUCHNIA SEZONOWA

Składniki na 
kruche ciasto:
2 szklanki mąki 
pszennej
1,5 łyżeczki 
proszku do pieczenia
2 łyżki mąki 
ziemniaczanej
0,75 szklanki 
cukru
0,5 opakowania 
cukru waniliowego
200 g masła 
twardego
3 żółtka
Szczypta soli

Nadzienie:
500 g rabarbaru
2 opakowania 
budyniu waniliowego 
bez cukru
3 szklanki mleka
5 łyżek cukru
0,5 opakowania 
cukru waniliowego

Ugotować budynie: 
odlać 0,75 szklanki 
mleka i wymieszać z 
proszkami 
budyniowymi, resztę 
mleka zagotować z 
dodatkiem cukru i 
cukru waniliowego. Gdy 
mleko zacznie kipieć, 
wlać do niego rozpuszczone 
budynie i cały czas energicznie mieszać rózgą aż 
powstanie jednolita masa bez grudek. Zagotować i 
odstawić z ognia. Łodygi rabarbaru umyć, osuszyć, 
pokroić na plasterki. Wyłożyć go na spód, następnie 
wyłożyć na niego gorący budyń. Na wierzchu 
zetrzeć na tarce o grubych oczkach odłożone ciasto 
z lodówki. Wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec 
przez około 40 minut na złoty kolor. Wyjąć z 
piekarnika, ostudzić. Posypać cukrem pudrem. 
Smacznego! 
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Kto zatrzyma Igę Świątek? 
W ostatnich miesiącach Iga Świątek jest nie 
do zatrzymania. Pobiła rekord, jeśli chodzi o 
wygrane mecze z rzędu w XXI wieku. Ma 
już ich na koncie 37. 
Nikt nie ma wątpliwości, że Iga Świątek była 
główną faworytką zmagań na tegorocznym 
Rolandzie Garrosie. Ostatnie lata wskazują, 
że w kobiecym tenisie ciężko jest ferować, 
kto sięgnie po końcowy triumf w imprezie. 
Obecnie nie ma zawodniczki, która 
byłaby w stanie zatrzymać Igę, poza 
nią samą. Wiadomo, każda passa 
kiedyś się kończy. Gdzieś ta 
porażka przyjdzie, przyjdzie 
czas na reset ze strony Igi. 
Pytanie pozostaje, gdzie i 
kiedy to nastąpi?
Jeden z komentatorów 
Eurosportu podsumował  
„Osobiście jestem pod 
wrażeniem Chinki Qinwen 
Zheng, z którą Iga grała w 
czwartej rundzie. Bardzo 

podobała mi się Linda Noskova, która 
przegrała w pierwszej rundzie z Emmą 
Raducanu, ale wygrała Rolanda Garrosa w 
rywalizacji juniorskiej w zeszłym roku i to 
mogą być w przyszłości rywalki Igi.
Obecnie Iga zrezygnowała z Turnieju w 
Berlinie i przygotowuje się do startu na 
trawie w Wimbledonie. Trzymamy kciuki!!!

Z ciekawostek na Wimbledon wracają 
Serena Wiliams (41 l.) i Agnieszka 

Radwańska  (33 l.).Serena 
jeszcze nie wiadomo w 
jakiej roli w singlu czy w 
deblu . Radwańska 

przypomni się 
międzynarodowej społeczności 

w swoim ulubionym miejscu, na 
Wimbledonie, którego finał - w singlu - 
osiągnęła w 2012 roku. Urodzona w 
Krakowie zawodniczka wraca jednak 
w innej roli - nie zawodowej 
tenisistki, tylko gwiazdy promującej 
tenis.              Red. Mikołaj Scholz

Liga Narodów
W pilce nożnej mamy mniej sukcesów.
Liga Narodów gra już po raz trzeci. Polacy 
znów walczą w dywizji A, gdzie znajduje 
się szesnaście teoretycznie najlepszych 
zespołów. Wszystkie podzielono na cztery 
grupy. Rywalami naszej reprezentacji są 
Belgia, Walia i Holandia. W sumie od 
czerwca do września naszych zawodników 
czeka aż sześć trudnych spotkań.  
Do 14 czerwca rozegraliśmy już cztery 
mecze i teraz przygotowujemy się do 
dwóch we wrześniu. Liga Narodów 2022 w 
tym roku to dla wielu reprezentacji główny 
etap przygotowań do rozpoczynających 
się w listopadzie mistrzostw świata w 
Katarze.                       Red. Mikołaj Scholz

W czerwcowych meczach Biało-
Czerwoni pokonali Walię 2:1, 
przegrali z Belgią 1:6, zremisowali 
z Holandią 2:2 i ulegli, tym razem u 
siebie, Belgii 0:1.

Po czterech kolejkach Polacy mają 
zatem na koncie cztery punkty i 
są na trzecim miejscu w tabeli 
grupy 4. Prowadzi Holandia - 10 
pkt., druga jest Belgia - 7 pkt., a 
stawkę zamyka Walia - 1 pkt.  
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xxxxxx

Rozwiąż rebusy

Przerysuj 
obrazek

Oblicz i pokoloruj

Dokończ kolorować szlaczek


