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NEWSLETTER 

WDPF 
 

 

 

 

WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA… 
 

...więc i my poświęciliśmy całe wydanie specjalne Newslettera na życzenia od członków naszej społeczności. 
 

Wesołych i spokojnych Świąt.  
Iza 

 
Zdrowych, ciepłych, rodzinnych świąt dla całego Domu-
Klubu. 

Marian 

 
Zdrowych, spokojnych świąt i pozdrowienia dla 
wszystkich. 

 Emilia 

 
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. 

 Piotr 

 
Zdrowych, pogodnych, wesołych Świąt i dużo zdrowia 
w Nowym Roku!  

Maciek 

 
Zdrowych, wesołych, spokojnych Świąt. 

Maria 
 

Dużo szczęścia, uściski dla wszystkich.  
Paulina 

 
Wszystkiego najlepszego na Święta dla wszystkich od 
Mariusza. 

Mariusz 
 

Zdrowych, spokojnych Świąt dla wszystkich. 
Eugeniusz 

 

 
 
Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. Dużo miłości, ciepła, rodzinnych świąt 
i zdrowia. Uśmiechu na co dzień i Szczęśliwego Nowego 
Roku 2021! Bardzo dziękuję za pamięć i życzenia, chcę 
podziękować za spotkania telefoniczne, w myślach będę 
z Wami! 

Paweł M.  
 

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt! 
Joasia K. 

 
Pogodnych, spokojnych świąt dla całego Domu-Klubu! 

Laurent 

 



Szanowny członku i droga członkini naszego klubiku pod 
warszawską fontanną. Chciałbym w kilku zdaniach złożyć 
naszemu kierownictwu, a także całemu personelowi, 
wolontariuszkom i wolontariuszom najserdeczniejsze 
życzenia spędzenia tych Świąt w atmosferze spokoju 
i kontemplacji nad sensem i radością wynikającą 
z Narodzenia Pańskiego. Oczywiście życzeniami tymi 
obejmuje się, jeżeli to możliwe, cały kilkusetosobowy nasz 
zespół członków i członkiń, którym życzę, aby wśród nas 
zapanowała przyjaźń – przepraszam, już panuje – to może 
miłość?, a także przez wielu z nas oczekiwane szczęście, za 
którym wszyscy chyba tęsknimy. Wszystkiego dobrego! 
Wesołych radosnych Świąt i do siego roku. 

Tadeusz S. 

 
Zdrowych i spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego 
Roku 2021, przede wszystkim dużo zdrówka, bo to 
najważniejsze, cierpliwości, miłości, dużo łask Bożych na 

każdy dzień Nowego Roku – oby był odrobinę lepszy niż 
ten, co odchodzi. Dla szukających pracy: żebyśmy coś 
w końcu znaleźli i odnaleźli satysfakcję z tego, co robimy. 
Dla pracowników WDpF: dużo zdrówka, szczęścia, 
pomyślności, cierpliwości, satysfakcji z pracy, więcej 
pieniążków, dużo uśmiechu :)  

Agnieszka 

 
Dużo cierpliwości, serdeczności, dużo pieniążków i dużo 
zdrówka. 

Marzena K. 
 

Wesołych Świąt dla całego Domu-Klubu i szczęśliwego 

Nowego Roku. 
Jacek G.  

 

Wszystkim życzy pięknej choinki i wspaniałych prezentów. 
Agnieszka A. 

 

Zdrowych i wesołych świąt! 
Artur B. 

 

Najlepsze życzenia dla wszystkich z Domu, zdrowia, 
odporności i dobrego nastroju, spokojnych i udanych 
świąt i wszystkiego dobrego na nowy rok. 

Ania C. 

 
Życzę wszystkim z całego serca zdrowych, miłych 
spokojnych Świąt i lepszego 2021 roku! Cieszmy się sobą 

jak potrafimy!  
Zosia  

 
Dobrych świąt i wszystkiego dobrego, w gronie rodziny, 
żeby wszystko było dobrze, żeby epidemia poszła w diabły 
i żeby wszystkim dopisywało zdrowie. 

Piotr Ż.  
 

Czekam na otworzenie się Domu-Klubu – oby jak 
najszybciej, tego życzę wszystkim z WDpF, wszystkiego 
najlepszego i dużo zdrowia. 

Krzysztof G. 
 

Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego! 
Paweł B. 

 

Wszystkiego dobrego i najlepszego z okazji świąt 
i nadchodzącego Nowego Roku! 

Grzegorz S. 

 
 

Dużo zdrowia i spokoju dla wszystkich. 
 Dorota 

 
Zdrowia, spokoju, błogosławieństwa Bożego dla 
wszystkich i pozdrowienia. 

 Asia 
 

Wszystkiego dobrego! 
 Ania 

 
Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i wszystkiego 
najlepszego dla całego WDpF! 

Ewelina 
 

Życzę dobrej świątecznej atmosfery w najbliższym czasie. 
Sporej ilości życzeń podsyłanych od znajomych i rodziny. 
Życzę wszystkiego najlepszego. 

Karol 
 

Zdrowych i spokojnych świąt dla wszystkich. 
Marzena 

 

Wszystkiego najlepszego całemu Domowi – oby Nowy Rok 
był lepszy od tego! 

Danusia S.  
 

Wesołych Świąt życzę, aby były radosne i udane oraz 
zdrowe. 

Paweł Z. 

 
Dziękuję za pamięć i życzenia. Pozdrawiam świątecznie 

wszystkich członków i pracowników WDpF. Życzę Wam 
spokojnych i zdrowych świąt, a w Nowym Roku siły na 
pokonywanie trudności, łagodności dla siebie i innych 
i ciepła. 

Dorota P. 

 
Całej Kochanej społeczności WDpF-u życzę, żeby nikt 
nigdy nie musiał męczyć się sprawami, na które nie ma 
wpływu, a zdrowie i spokój, żeby zawsze były na 
wyciągnięcie ręki. Ściskam i pozdrawiam z całego serca! 
Na zawsze – Wasza wolontariuszka Maryla :)  

Maryla B. 



Żeby to wszystko się szybko skończyło i było jak dawniej – 
dla wszystkich 

Kasia 
 

Zdrowia i wesołych świąt. 
 Krzysztof 

 
Wszystkiego dobrego, żeby przyszły rok był spokojniejszy 
od mijającego. 

 Marek 
 

Wszystkiego dobrego i żeby ten rok był lepszy od tego, 
który się właśnie kończy. 

Iwona 

 
Ja bym chciał Wam życzyć zdrowia i spełnienia marzeń. 
Pamiętajcie, że jak się zrealizuje jedno marzenie, w jego 
miejsce można dodawać kolejne :) 

Paweł I.  

 
Mam nadzieję, że w roku 2021 lub 2022 wszyscy spotkamy 
się już w Domu-Klubie. Życzę wszystkim dużo szczęścia, 
radości, spełnienia marzeń, do siego roku, aby pandemia 
minęła jak najszybciej i wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, 
zdrowia, zdrowia. Żebyśmy trzymali się w zdrowiu. 

Piotr T. z mamą 

 

 

 
Wigilijna Święta Noc, 
Od opłatka bije blask, 
ale gdzieś tam ulicami, 
Krążą ci, co są dziś sami, 

Pusty talerz dostawiamy, 
może zbłądzą pod nasz dach? 
Wigilijna Święta Noc, 
Niesie łaskę w każdy dom, 
Serca swoje otwieramy 
Dla tych, którzy są dziś z nami 
I z czułością wspominamy tych, 
Co już odeszli stąd. 
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
Będą czasem spokoju i szczęścia, 
radości przeżywanej w gronie najbliższych 
Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. 
Niech Nowy Rok 2021.... przyniesie wszelką pomyślność 

I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń. 
Wiesława 

 
Dobrych świąt i wszystkiego dobrego, w gronie rodziny, 
żeby wszystko było dobrze, żeby epidemia poszła w diabły 
i żeby wszystkim dopisywało zdrowie. 

Piotr Ż.  
 

Wszystkiego dobrego i najlepszego z okazji świąt 
i nadchodzącego Nowego Roku! 

Grzegorz S. 
  

Dużo zdrowia i dobrego samopoczucia. 
 Ania 

 
Wszystkim zdrowych, bezpiecznych, cieplutkich i miłych 
Świąt. 

 Ania 

 
Miłego kolędowania i smacznej rybki! Zdrowych 
i pogodnych Świąt. 

 Jerzy 
 

 



Wszystkiego dobrego i dobrych, wesołych świąt. 
Konrad G. 

 

Wesołych i zdrowych świąt, żeby nie były smutne. 
Krysia M. 

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt. 
I żeby wszyscy trzymali się przynajmniej tak dobrze, jak ja 
się trzymam. 

Iza 
 

Wszystkiego dobrego na święta dla dyrekcji, pracowników 
i uczestników WDpF (członkowie brzmią jak z PZPR). 

Darek Ż. 
 

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich członków całej 
naszej grupy, świątecznie, bożonarodzeniowo 
wszystkiego najlepszego. 

Danusia 
 

Zdrowia i końca pandemii ! 
Magdalena 

 
Wszystkiego dobrego i oby do jak najszybszego 
zobaczenia :) 

Artur G. 
 

Najlepsze życzenia! 
Jacek i Monika P. 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
pracownikom oraz członkom dużo uśmiechu i radości, 
sukcesów i satysfakcji z pracy i... dużo zdrowia. 

 Maciej 

 
Dziękuję za życzenia i pamięć. Jednocześnie życzę radości, 
spokoju i zdrowia. Na Nowy Rok realizacji marzeń. 

Agnieszka 
 
Wesołych i zdrowych Świąt oraz wszystkiego najlepszego 
w Nowym Roku – przede wszystkim zdrowia i wszystkiego, 
czego sobie życzycie.   

Barbara 
 
Dużo zdrowia dla wszystkich!  

Elżbieta 
 
Świąt takich, jak potrzebujesz i jakie lubisz najbardziej! 

Marta 

 
Wszystkiego dobrego, oby jak najszybszego końca 
pandemii! 

Teresa L 

 
 
Życzę wszystkim dużo zdrowia i sił do dbania o swoje 
sprawy, a przy tym – nieustająco – takiego poczucia więzi 
z bliskimi, któremu nikt i nic nie jest w stanie zagrozić. 
I absolutnej pewności, że w żadnej sytuacji nie jesteśmy 
sami! 

Kasia B.  
 

Najlepsze życzenia, fajnych prezentów i wszystkiego co 
najlepsze. 

Tadeusz K. 
 

Najlepsze życzenia dla wszystkich. 
Tomasz J. 

 

Wszystkiego dobrego i żeby wszystko się jak najlepiej 
układało i było po Waszej myśli. 

Paweł J. 
 

Dziękuję bardzo za życzenia i pamięć, wspominam czas 
spędzony w WDpF oraz Sekcji Obsługi Domu, za jedne 
z bardziej wartościowych i miłych chwil w moim życiu. 
Mimo problemów zdrowotnych, życiowych i finansowych 
spotkałem tam fantastycznych ludzi i nauczyłem się wielu 

ciekawych i pożytecznych umiejętności. Mam nadzieję, że 
wkrótce spotkamy się, jeśli nie stacjonarnie, to 
przynajmniej przez Skype'a lub telefonicznie. 
Pozdrowienia gorące dla wszystkich pracowników 
i uczestników WDpF. Wesołych Świąt i Szczęśliwego 
Nowego 2021 roku!!! 

Łukasz J. 
 

Życzę wszystkim wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego 
Roku 2021.  
Oby był łatwiejszy od mijającego!  

Katarzyna 



Zdrowych, wesołych, ciepłych Świąt.   
Michał 

 
Całemu Personelowi oraz Koleżankom i Kolegom – 
Zdrowych i Wesołych Świąt, a także Szczęśliwego Nowego 

Roku! 
Darek Ż. 

 
Dużo zdrowia dla wszystkich. 

Jarosław  

 
Zdrowych, wesołych Świąt!   

Agnieszka R.  

 
Życzę wszystkim, żeby nie zabrakło nam pomysłowości 
w pokonywaniu trudności, jakie pojawiają się na naszej 
drodze! Łagodności i cierpliwości dla siebie i innych. 

Ola K. 
 

Dziękuję za kartkę świąteczną i życzę wszystkiego dobrego 
z okazji Świąt. Pozdrawiam Wszystkich serdecznie, życzę 

zdrowia i pogody ducha. 
Marcin 

 

 
 
Hej Wam! Dziękuję za życzenia i życzę wszystkim tego 
samego oraz żeby ten Nowy Rok był lepszy. 

 Agnieszka 

 
Najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt i szczęśliwego 
Nowego Roku dla wszystkich pracowników i członków 

WDpF. 
 Ewa 

 
 
 
 



 

Wydanie Newslettera - Sekcja Administracji WDpF, w tym: opracowanie graficzne – Jan, Jacek, pozyskanie wszystkich materiałów –  
Kasia, Piotr i Andrzej, korekta – Olga. 

*** 
Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie łączymy działania zdalne i stacjonarne. Znajdziesz nas pod  

e-mailem biuro@wdpf.prg.pl, na Facebooku, stronie www https://www.wdpf.org.pl/ i pod tel. sekcji: Administracji: 505 923 735, 
Zatrudnienia i Edukacji: 518 580 898,  

Obsługi Domu: 508 492 762 
*** 

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 współfinansowane ze środków m.st. 

Warszawy.  
Zadanie "Mój cel? Samodzielność!" jest dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

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 
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