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 NEWSLETTER  

 WDPF  
  
Chcielibyśmy życzyć Ci spokojnych, radosnych i 
szczęśliwych Świąt i aby czas ten owocował 
wzmacnianiem szczerych i ciepłych więzi z bliskimi 
Ci osobami. W Nowym Roku życzymy Ci 
pozytywnych życiowych doświadczeń, dużo zdrowia 
i aby los Ci sprzyjał! 
Osoby ze społeczności Warszawskiego Domu pod Fontanną, 

w tym Redakcja :) 

 
 
Spotkanie Świąteczne 24.12.22 r.  
Zapraszamy serdecznie członków, członkinie, 
osoby w okresie orientacji, obecne pracowniczki 
i pracowników, osoby z Rady Koordynacyjnej, 
Komisji Rewizyjnej i Etyki na spotkanie świąteczne 
24 grudnia 2022 w godzinach 10:30-12:30 
w naszym Domu-Klubie. 

Tego dnia działamy w godzinach 09:00-13:30. Od 
9:00 włącz się we wspólne przygotowania, a po 
12:30 w porządki po spotkaniu. Jeśli chcesz 
dołożyć coś od siebie, możesz przynieść co nieco 
na wspólny stół np. kupne zimne napoje, słodkości 
lub owoce. 

 

 

 

Sylwester w WDpF 31.12.22 r.  Spotkanie 
sylwestrowe dla członków, członkiń, pracowniczek 
i pracowników WDpF odbędzie się 31.12.22 r. od 
godziny 19:00 do 2:00. Przewidziane są tańce, 
poczęstunek i wspólne witanie Nowego Roku! 

Impreza jest składkowa (składka wynosi 25 zł), 
zapisy trwają do 27.12 (wtorek) do końca dnia. 
Zapisy są wyłącznie osobiste w WDpF. Każdy 
z uczestników może zaprosić osobę towarzyszącą, 
która też jest zobowiązana do zapłaty składki. 

Po więcej informacji zgłoś się do Komitetu 
Planowania Imprezy (Olga, Maria, Julia Tadeusz, 
Jacek). 

 
 

 Wesołych Świąt dla całej społeczności 
Domu. Zdrowia i pomyślności w Nowym 
Roku ode mnie i zespołu z CUS. 

 
Pozdrawiam serdecznie,  

Marta Sadurska  

 Przesyłam serdeczne życzenia świąteczne 
w imieniu całego Zespołu Centrum Pomocy 
Psychologicznej UW. 

Katarzyna Stankiewicz 

 

 



 

 Szanowni Państwo Członkowie Rady Orga-
nizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pa-
cjenta, chciałabym bardzo serdecznie po-
dziękować za kolejny rok współpracy. Dzię-
kuję za wielkie serce, wsparcie i to, że 
mogę zawsze liczyć na Państwa po-
moc.  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia proszę przyjąć życzenia rado-
snych, spokojnych, rodzinnych i pełnych 
zadumy chwil. W tych wyjątkowych dniach 
życzę wiele radości ze wspólnie spędzo-
nego czasu bez pośpiechu i narzekania. 
Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesów 
z podjętych wyzwań, pomyślności oraz rea-
lizacji planów i marzeń. Życzę Państwu do-
brych czasów i powodów do radości! Spo-
koju w kwestiach finansowych oraz realiza-
cji planów. I oczywiście dobrego zdrowia 
by móc się tym wszystkim cieszyć. Jednym 
słowem życzę wszystkiego najlepszego. Na 
Święta, Nowy Rok, na co dzień! 

Bartłomiej Nowak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Witajcie Mili Wszyscy Pracownicy i 
Członkowie i Członkinie, Z Okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023r. 

 
ZDROWYCH i WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU  
 
 

 
2023r. żeby Nowy Rok 2023r. był lepszy od tego 
starego Roku 2022r. Aby te Święta były radosne, 
przepełnione miłością i spokojem, a nadchodzący  
nowy rok przyniósł to, co najlepsze. Zdrowia, 
spokoju, miłości i radości z okazji świąt Bożego 
Narodzenia, wspaniałej sylwestrowej zabawy oraz 
pomyślności i wielu szczęśliwych chwil w 2023 r. 
Niech miłość, pokój i szczęście będą z Wami w te 
zbliżające się święta Bożego Narodzenia i przez 
cały 2023 r. 

Życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnym gronie oraz samych 
sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym nowym roku. 

Staropolskim obyczajem, 
Gdy w Wigilię gwiazda wstaje, 
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia 
Przy tej pięknej sposobności 
I my życzę Wam radości, 
Aby wszystkim się darzyło, 
Z roku na rok lepiej było. 

Wiary, która może przenosić góry, 
Nadziei, która nigdy nie zgaśnie, 
Miłości, która jest światłem życia. 
Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobrą 
nowinę! 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 

Z okazji Bożego Narodzenia, 

Składam Wam serdeczne życzenia. 

Niech Wam święta miłe będą, 

Z dźwiękiem śpiewu i kolędą. 

Z wigilią tuż po zmroku, 

I w radosnym Nowym Roku.2023r. 

Wiesława D. 

 



 

 We wish you and your family a merry 
Christmas & a great year ahead! Thank you 
for your kind and unparalleled support for 
this year. Happy holiday! 

Best wishes. Phoenix Clubhouse 

 

 My również życzymy Państwu, by Te naj-
piękniejsze Święta przyniosły spokój, ra- 

 

 

dość i odpoczynek, a magia wigilijnego wie-
czoru otuliła miłością i rodzinnym ciepłem. 
Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego, pełnego 
uśmiechu do siebie i życzliwości  Nowego 
Roku 2023, życzy kadra PIKON i Warszaw-
skiego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Pozdrawiamy serdecznie, 
Dorota Milewska 

Inspektor Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 
Punkt Informacyjno-Koordynacyjny 
dla Osób z Niepełnosprawnościami 

 

 Wszystkim osobom związanym z Państwa 
Domem życzę Świąt pełnych pozytywnych 
emocji, Zdrowia, Radości i Szczęśliwszego 
Nowego Roku! 

Pozdrawiam 
Michał Dąbek 

starszy specjalista 
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych 

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

 Z okazji Bożego Narodzenia życzę przede 
wszystkim zdrowia i spokoju. Abyśmy zna-
leźli czas dla innych i mogli choćby ich wy-
słuchać, aby nie zgasła w nas nadzieja i ra-
dość. Dlatego w ten świąteczny czas pielę-
gnujmy radość z okazji urodzin Dzieciątka, 

posiadania bliskich, którzy są obok nas, 
wspólnego świętowania a także nadzieję, 
że dobro żyje i że my możemy jeszcze coś 
dobrego zrobić.  Wszystkiego najlepszego 

życzę także na cały 2023 rok. 
Beata Tryc, Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych, 

Urząd Pracy m.st. Warszawy 
 

 Nadchodzą cudowne święta 
O szczerych życzeniach każdy pamięta 
Korzystając z tej sposobności 
Życzę Wszystkim mnóstwo miłości 
Mnóstwo wzruszeń przy wspólnej kolędzie 
I nadziei, że Nowy Rok jeszcze lepszy będzie. 
 
Z najlepszymi życzeniami świąteczno-
noworocznymi 

Justyna P. 

 

 Życzenia radosnych, dobrych Świąt Bożego 
Narodzenia dla Ciebie, całego zespołu i 
uczestników Warszawskiego Domu pod 
Fontanną. 

 Wiesia Kacperek-Biegańska  

http://m.st/


 

 

 Szczęśliwego Nowego Roku 

Pozdrawiamy  z ŚDS „Fountain House”, Maja Mintura – 
Woźniak 

  

 Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, 
wypełnionych wzajemną życzliwością i spo-
kojem 
oraz zdrowia, radości i wszelkiej pomyślno-
ści w Nowym Roku 

 
Wojciech Kaczmarczyk 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

z pracownikami 

 

 
 

 

 Kochani,bardzo dziękuję za życzenia.Ja 
także z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Wam,aby na te niezwykle, piękne 
Święta zatrzymał się dobry czas, a w 
domach zagościła radość i serdeczna 
bliskość, aby powróciły zapominane na 
codzien słowa miłości i podziękowań. 
Ale także niech towarzyszy im nadzieja i 
wspólna troska o bezpieczny przyszły 
rok dla nas,dla naszych rodzin , 
przyjaciół, także tych za wschodnią 
granicą.Maria Pałuba 

 
 

 Życzymy Wam i Waszym Bliskim, 
radosnych, pogodnych, śnieżnych, 
rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze w 
nadchodzącym roku. Niech Wasze marzenia 
i plany się ziszczą! 

 
w imieniu członków Zarządu i Rady oraz 
Pracowników i Edukatorów Fundacji eFkropka 

Krzysztof Rogowski 
Członek Zarządu Fundacji eFkropka 

Koordynator Komitetu Organizacyjnego 

 

 
 

 Wszystkim i każdemu z osobna życzę 
pogodnych, zdrowych i pełnych spokoju 
Świąt! Chociaż nie ma mnie w tym roku na 
spotkaniu świątecznym w WDpF, to jestem 
myślami przy Was! Wszystkiego dobrego :) 

Marta Wybranowska 

 
 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałam 
życzyć Warszawskiemu Domu pod 
Fontanną zdrowia, wesołych Świąt oraz 
szczęśliwego Nowego Roku. 

                                                                          Pozdrawiam, Iza B. 
 

                                                           



 
 

 Moi  Drodzy spod Fontanny! 
Chciałbym Wam wszystkim życzyć 
spokojnych, wesołych, zdrowych, a także  
miłych Świąt Bożego  Narodzenia, no 
i Wigilii, którą mam nadzieję razem tu 
spędzimy 24 XII 2OO22. Życzę szczęścia 
w Nowym 23 roku. Abyśmy się tutaj 
spotykali i wzajemnie lubili. Być i pracować, 
a także cieszyć się i śmiać.  

T.S. 

 

 Niech te Święta i Nowy Rok pozwolą nam 
wszystkim ciągle na nowo doświadczać jak 
wiele nas łączy z innymi ludźmi – tymi 
najbliższymi i tymi w najodleglejszych 
częściach świata, cieszyć się wzajemnością i 
trwałością naszych relacji. Serdecznie życzę 
przy tym wiele optymizmu, dobrego 
samopoczucia i wspaniałej świątecznej 
atmosfery!  

Kasia B.  

 

 Z okazji świąt  życzę wszystkim członkom i 
członkiniom WDpF-u dużo spokoju i 
mądrości w radzeniu sobie z wyzwaniami 
życiowymi.  

Marek P. 

 

 Zdrowych, radosnych Świąt i pomyślności, 
wielu łask Bożych, spełnienia marzeń dla 
wszystkich. 

Paweł J. 

 

 Zdrowych, wesołych, pogodnych Świąt. 
Renia L. 

 Spokoju, nadziei na przyszłość, wiary w ludzi 
i ich dobre intencje. Radosnego 
świętowania dla wszystkich! 

Beata P.M. 

 

 Najlepsze życzenia dla wszystkich w Domu-
Klubie. 

Darek Ł. 

 Życzę wszystkim Wam spełnienia marzeń 
na Boże Narodzenie i na Nowy Rok! Oby był 
on spokojniejszy! 

Filip K. 

 

 Żeby wszyscy w Fontannie byli zdrowi. 
Konrad W. 

 

 Życzę corocznego nastroju i oryginalnej 
atmosfery na święta. 

Grzegorz 

 

 Niech Święta Bożego Narodzenia przy-
niosą Państwu radość, pokój i wzajemną 
życzliwość. Niechaj staną się źródłem 
wzmacniania ducha, który pomoże spełnić 
Państwa najskrytsze marzenia! 

Małgorzata Szarpak, Zastępca Kierownika Wydział 
Polityki Społecznej Oddział do spraw Pomocy Śro-
dowiskowej 

 
Życzenia świąteczne przekazali  nam  
także : 
 

 Maja Baranowska Karwacka 

 Bożena Bartak 

 Marek Bruś 

 Małgorzata Chełmicka 

 Agnieszka Kruk 

 Jolanta Myrcha 

 Asia Obrębska 

 Paulina Rybarczyk 

 Piotr Rykała 

 Krzysztof Sidorczuk 

 Ewa Stachnik 

 Aneta Suda 

 Robert Szafran 

 Krystyna Szulik 

 Michał Tokarz 

 Marek Warpechowski 

 Piotr Weremczuk 

 Wilczyńska Barbara 

 Anna Woźniak 

 Monika Jurewicz 

 Dorota Lewandowska 

 Sebastian Lipka 

 Zbyszek Paczóski 

 Izabela Radzka 

 Agnieszka Salwińska 

 Laurent Berthel 

 Maciej Guba 

 Krzysztof Kacprzyński 

 Paulina Orlikowska 

 Mira Otocka 

 Magda Gnich 

 Joanna Kata 

 Marzena Kowalska 

 Jarosław Ostrowski 

 Paweł Kasperkiewicz 

 Ola Pasińska 

 Monika Kopacz 

 Maciej Lipiński 



 

 Halina Więcławska 

 Mirosław Skrzypiec 

 Agata Powichrowska 

 Iza Rechnio 

 Daniel Rymowicz 

 Danusia Sibiga 

 Joasia Wojcieska-Roszuk 

 Jarosław Ostrowski 

 

 
Zadanie publiczne Klub samopomocy „Warszawski Dom pod Fontanną” jest sfinansowane przez Wojewodę 

Mazowieckiego na zlecenie m.st. Warszawy. Zadanie publiczne „WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM 
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO” jest  

finansowane ze środków m.st. Warszawy. Projekt „WDpF dla Ukrainy – Clubhouse International Fund” jest 
realizowany dzięki zbiórce naszej organizacji Clubhouse International. 

 

                     Korzystamy także z odpisów 1% oraz darowizn prywatnych. 
Dziękujemy! 

  Zespół Regionalny Koalicji nr Zdrowia Psychicznego 
  KRS: 0000061865, konto: 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001 

 
*** 

Wydanie Newslettera - Sekcja Administracji WDpF, w tym:  
opracowanie graficzne – Piotr i Olga;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr;  
korekta – Olga. 

 
*** 

Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania stacjonarne.  
Znajdziesz nas pod e-mailem biuro@wdpf.prg.pl, na Facebooku, stronie www https://www.wdpf.org.pl/ i pod tel. 

sekcji:  
Interdyscyplinarnej: 505 923 735, 518 580 898Obsługi Domu: 508 492 762. 

 

mailto:biuro@wdpf.prg.pl
https://www.wdpf.org.pl/

