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Czy chcesz wziąć udział w atrakcyjnych 
warsztatach? Warsztaty dla wszystkich chętnych  

o tematyce „Cele – jak je definiować i kiedy nam 

pomagają?” organizowane przez Fundację „La Fontaine” 
we współpracy z Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji. 

Warsztaty odbywają się 7 i 8 sierpnia w godz. 10:00-14:00, 
adres: ul. Wandy Rutkiewicz 2. Zapisy pod numerem 

telefonu 574770747 lub mailowo 

kontakt@fundacjalafontaine.org. Może skorzystasz? 
Info od Anny i Marty 

 

Podsumowanie spotkania Sekcji  Zatrudnienia  
i  Edukacji.  W poniedziałek 19 VII 2021 w godz. 10.00-

11.00 odbyło się spotkanie SZE, na którym byłam obecna. 

Poprowadził je Marek. Osobą techniczną była Julia. 
Podzieliłam się wieściami, że na obiad zamówię pierogi  

z twarogiem i z truskawką. Już je jadłam. Polecam te 
pierogi. Julia od wtorku będzie na urlopie przez  

2 tygodnie. Wybiera się do Włoch. Kajetan podpisywał 

dzisiaj umowę w miejscu Zatrudnienia Przejściowego. 

Rozmawialiśmy o seminarium o Zatrudnieniu 

Przejściowym. Ola pokazała treść maila do Sekcji 

Administracji. Zajęliśmy się wirtualną tablicą zadań. Julia 
sprawdziła maila SZE. We wtorek Agnieszka połączy 

poranną gimnastykę, poprowadzi ją i zrobi listę obecności. 

W tym dniu też Marek i Ola poprowadzą Polski Język 
Migowy. Zajmą się łączeniem, prowadzeniem i listą 

obecności. Postanowiłam z Julią zająć się mailem 

grupowym. Zrobiłyśmy to po spotkaniu Sekcji. Zgłosiłam 

się też do napisania tego tekstu. Zaraz po spotkaniu SZE 

wzięłam się za jego pisanie. Zdecydowałam się również 

napisać treść zaproszenia na Wieczór Wtorkowy pt. 

„Podróże małe i duże” do maila grupowego i na 

Facebooka. Zajęłam się tym tuż po spotkaniu Sekcji. Ola 
zgłosiła się do zrobienia grafiki do zaproszenia. 

Ewelina 

Polski Język Migowy we wtorki w godzinach 

15:15-15:45.  W spotkaniach z PJM biorę udział od 

samego początku. Zainteresowałem się tym językiem  
z przyczyn rodzinnych, a po jednym czy dwóch 

spotkaniach zaciekawił mnie na tyle, że zacząłem na nich 
bywać regularnie. Nie jest to szczególnie łatwy język, 

zwłaszcza dla ludzi niezbyt sprawnych manualnie, ale też 

ze względu na odrębną od fonicznego polskiego 
gramatykę. Dlatego przyjęliśmy założenie, że 

podchodzimy do spotkań na luzie i jak trzeba coś 

powtórzyć, to powtarzamy. Myślę, że warto się uczyć PJM, 
bo nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach może się 

przydać. 
Marek 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI 

DOMU! W związku z okresowymi zmianami w strukturze 

WDpF, zadania SOD są umocowane częściowo w SA,  

a częściowow SZE. Wielu z Was wybrało już którąś z tych 
dwóch Sekcji jako swoją tymczasową Sekcję bazową  

i angażuje się w jej działnia. SA i SZE serdecznie zapraszają 

kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń  

SOD pozostaje bez zmian 508-492-762  

i obsługuje go Agnieszka. Zachęcamy do kontaktu! 
 

Szyjemy zasłony! Udało nam się powrócić do tematu 

szycia zasłon i w taki oto sposób w poniedziałek (19.07), 
sala Sekcji Obsługi Domu zamieniła się w prawdziwy 

warsztat pracy. Głównym prowadzącym był Piotr S., który 

wprowadzał nas (Darka, Olgę, mnie – Agnieszkę) w tajniki 
szycia. 

Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Nie 

wszystko jednak szło gładko, Piotr przez chwilę walczył  

z maszyną do szycia, która na początku nie chciała 

współpracować.  Szczęśliwie jednak walkę wygrał  
i powstała piękna zasłona. 

mailto:kontakt@fundacjalafontaine.org


Materiał, maszyna i żelazko czekają! Tak że serdecznie 

zapraszamy wszystkich członków SOD, którzy: 

 potrafią i lubią obsługiwać maszynę do szycia, 

 lubią prasować, 

 nie mają lęku wysokości ;) (wieszanie zasłon), do 
wspólnego szycia! Czekamy na Ciebie :) Być może 

komentarz Darka zachęci Cię do dołączenia. 
Agnieszka 

 

Darek - podobało mi się w poniedziałek. Nigdy wcześniej 

tego nie robiłem, Olga przycinała, ja walczyłem  
z materiałem (ale nie wybuchowym) i ze szpilkami. 
 

Na zdjęciach: Piotr S. szyje na maszynie, Olga, Darek i Piotr 

przygotowują materiał, Agnieszka prasuje zasłony. 

 

Przepis na młodą kapustę z koperkiem.  Na 

zewnątrz gorąco, lato się rozkręca, aktualnie pojawiają się 
warzywa sezonowe i między innymi młoda kapusta biała, 

warto to wykorzystać :) 
W artykule opiszę, jak zrobić kapustę z koperkiem i młodą 

cebulą. Danie jest lekkim daniem bezmięsnym, poziom 

uważam za średnio zaawansowany, choć osoba 
początkująca w kuchni może też się podjąć tego dania, do 

czego mocno zachęcam. 

 
Składniki: 

1. Nieduża kapusta biała 

2. 5 młodych cebul 
3. 2 pęczki kopru 

4. Olej do smażenia 
5. Liście laurowe 

6. Ziele angielskie 

7. 2 kostki rosołowe 
8. Sól i pieprz do smaku 

 

Wykonanie: 

Cebulę obrać, pokroić w kostkę i na oleju smażyć aż się 

zeszkli. Do dużego garnka włożyć ziele angielskie i liście 
laurowe. 

Kapustę obrać z zewnętrznych liści, przekroić na pół, po 
czym pokroić w plastry (jak na zdjęciu), włożyć do garnka 

z przyprawami. 

Wlać ok. szklanki wody, dodać dwie kostki rosołowe  

i pieprz do smaku, przykryć przykrywką i gotować aż 

będzie miękka (ok. 20-30 min.). Jeśli wyparuje woda, 
uzupełnić ją. Kapusta ma gotować się na parze, dlatego 

dodajemy tylko szklankę wody lub nawet mniej. W razie 
potrzeby dodać soli do smaku. 

Odlać olej z cebulki, a zeszkloną cebulę dodać do miękkiej 

kapusty, jeszcze chwilkę gotować, dodać umytego 
wcześniej i pokrojonego koperku (dwa pęczki). Wszystko 

wymieszać, zdjąć z ognia. Gotowe! Życzę smacznego! 
Piotr S. 

 

 
 

Sekcja Administracji 
 

Wakacyjny gri l l .  

Sylwek: W sobotę spotkaliśmy się na grillu w parku 

powsińskim. Frekwencja dopisała, gdyż było pełne 
obłożenie. Na pogodę też nie było co narzekać. 

Rozpaliliśmy ognisko i grille jednorazowe – jeden 
przywieziony przez Tadeusza z SA, a kiedy wygasł – drugi, 

na który się zrzuciliśmy. Zaczęła się biesiada, było gwarno 

i wesoło. A nawet Maciek z SA coś podśpiewywał od czasu 
do czasu. 

 

Myślę, że grill to dobra sprawa, by oderwać się od dnia 
codziennego, czas biegnie jakby innym torem, człowiek 

może się dobrze zregenerować na łonie przyrody. Ptaki 
śpiewają, czuć zapach lasu, świeże powietrze i satysfakcję 

z upieczonej w tej atmosferze kiełbaski lub tego, co tam 

kto zabrał ze sobą. 
 

Bogdan: Mam satysfakcję, że mój pomysł doszedł do 

skutku i odniosłem wrażenie, że uczestnicy byli zadowo-
leni z imprezy.  

 

Maciek: Zebraliśmy się o 11:00 na przystanku 519 na  
Rondzie Dmowskiego i ruszyliśmy do Powsina. Tam, po 

przejściu przez prawie cały Park Kultury, doszliśmy na 

wielką polanę (tuż obok Lasu Kabackiego) przeznaczoną 

do palenia ognisk.  Starałem się być tak miły, że całą drogę 

niosłem ciężkie torby Wiesi (ma kłopoty z poruszaniem, 
poza tym panował dość duży upał), pilnowałem też, by 



grupa szła powoli i z przystankami. Gdy doszliśmy na miej-

sce, wymieniliśmy swoje imiona, aby się lepiej poznać 

(niektórzy widzieli się ostatnio aż przed pandemią), potem 
Sylwester i Olga rozpalili ognisko, a reszta rozliczała się za 

kupione dla wszystkich: pieczywo, talerzyki czy spray  
do dezynfekcji rąk (przecież wciąż trwa pandemia...).  

Wyszła składka po 5zł.  Skorzystałem z jednorazowego 

grilla przyniesionego przez Tadeusza, aby usmażyć kieł-
basę i paprykę (plan był taki, że każdy je swoje, ale  

w końcu wszyscy jedli wszystko i każdy częstował każdego 

– np. Wiesia przyniosła 2 opakowania "kocich języczków"). 
Około 15-tej Jan, Katarzyna i Tomasz poszli powolutku  

z Wiesią w stronę przystanku (niestety trochę pobłądzili), 

zaś ja z resztą grupy poszliśmy na autobus nieco później. 
 

Tadeusz: Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym 

miłym i sympatycznym klubowym wydarzeniu. Serdecznie 

dziękuję i myślę, że to nie ostatni raz w podobnym 

składzie!  

 
 

Partnerstwo lokalne “Przepis na Muranów”  to  
sąsiedzka inicjatywa z naszego podwórka. Łączy mieszkań-

ców Muranowa oraz lokalne organizacje i instytucje.  
Poznamy ją bliżej na spotkaniu z jej inicjatorem  

p. Markiem Ślusarzem, na które zapraszamy we  

wtorek, 27.07 o godz. 16:00 (Skype, tel.). Do zobaczenia! 
Jan, Jacek, Tadeusz 

 

Wystawa zdjęć Jakuba T .  Byłem razem z Piotrem Sz.  
i Jakubem na wystawie fotografii tego ostatniego w Domu 

Kultury Stokłosy. Zdjęcia przedstawiają ludzi, miejsca  

i obiekty w krajobrazach zimowych i do tego też nawiązuje 
tytuł wystawy „Nie tędy przez śniegi”. Wszystkie prezen-

towane fotografie zostały zrobione na terenie Warszawy. 
Jak mówi sam autor, pomysł zrobienia wystawy pojawił się 

w połowie zimy, przy przeglądaniu zdjęć, które począt-

kowo miały trafić do przysłowiowej szuflady. Gdy ustalone 

zostało już miejsce i termin wystawy,  
okazało się, że brakuje zdjęć padającego śniegu. Na szczę-

ście w marcu zima wróciła na kilka dni i Jakub zrobił kilka 
takich ujęć ze swojego balkonu. Tytułowy śnieg jest tu me-

taforą trudów życia i surowości natury, może oznaczać 

drogę z przeszkodami, ale także wiązać się z symbolicznym 
powrotem do dzieciństwa. 

Mirek H. po rozmowie z Jakubem Terczem 

 

 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Aneksy, aneksy! Obie umowy finansowe, które składają 

się na obecne prowadzenie WDpF (umowa na 
prowadzenie Klubu samopomocy „Warszawski Dom pod 

Fontanną” i na prowadzenie programu „Wykorzystaj 

Szansę – Warszawski Program Zatrudnienia 

Przejściowego”) wymagają aneksowania. Pandemia i jej 

pośrednie skutki wymusiły na nas dużo zmian. Zadaniem 
Marty, Danusi i Kasi jest taki opis działań WDpF do końca 

roku, by wprowadzone zmiany merytoryczne i finansowe 

zostały zaakceptowane przez Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych Miasta. Biuro to odpowiada za obie nasze 

umowy, również tę na Klub samopomocy, którą finansuje 
Wojewoda Mazowiecki. Nasze pierwsze propozycje 

musimy przedstawić na początku tygodnia, tak, by na 

koniec tygodnia złożyć już formalne wnioski o aneksy. 
 

Ostateczna akceptacja przeprowadzenia projektu 

„Doposażenie Warszawskiego Domu pod 
Fontanną”.  Otrzymaliśmy protokół kontroli naszego 

projektu realizowane od kwietnia do września zeszłego 
roku – tego, dzięki któremu przybyło nam trochę 

laptopów i urządzeń wzmacniających naszą sieć, nowe 

kuchenki i okapy oraz wielki stół do SA. Z przyjemnością 
przekazujemy, że protokół potwierdza prawidłową 

realizację projektu. 



Współpraca z dziennikarką zainteresowaną 

historią WDpF i  indywidualnymi doświadczeniami 

dotyczącymi psychiatri i .  Pani Anna Kiedrzynek 
odwiedziła WDpF w poniedziałek  

19 lipca. Przeprowadziła wywiad z Kasią na temat genezy 
i historii WDpF oraz zaproponowała chętnym osobom, 

mającym doświadczenia pobytu w szpitalu czy inne 

związane z psychiatrią, podzielenie się nimi. Wszystko to 
w związku z pracą nad „książką reporterską o polskiej 

psychiatrii - zarówno w ujęciu współczesnym, jak  

i historycznym” (jak nam napisała o swojej książce). 
 

Zespół pracowniczy.  Julia jest na urlopie od 20 do 30 

lipca. Kasia była na urlopie w piątek 23 lipca, Olga będzie 
26-27 lipca, a Jacek 29-30 lipca. Ola De jest na zwolnieniu 

do 27 lipca. 
materiał z Biura przygotowała Kasia 

  

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 23.07.2021 r. 
 

Zebranie Generalne prowadziła Sekcja Administracji. 
Łączyła Olga, prowadził Jacek, notowała Agnieszka. 

Obecni: Robert, Ewa S., Bogdan, Wiesława D., Tadeusz S., 
Iwona, Marta, Ola K., Paweł B., pani Marianna (gość). 

 

Podczas Zebrania Generalnego przedstawiła się  

p. Marianna Jastrzębska zainteresowana wolontariatem  

w Warszawskim Domu pod Fontanną. Dowiedzieliśmy się, 
że Pani Marianna: 

- jest lektorką, nauczycielką, korepetytorką języka 
angielskiego, 

- ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie 

Warszawskim, 
- studiowała lingwistykę stosowaną i psychologię, 

- w wieku 12 lat wyjechała na rok do USA, 

- pracowała w szkołach językowych, w prywatnej szkole 
podstawowej i liceum ogólnokształcącym.  

 

Pani Marianna uczy języka angielskiego w sposób 
komunikatywny, największy nacisk podczas lekcji kładzie 

na mówienie. 

Jeśli chodzi o spotkania w WDpF, to został 

zaproponowany multimedialny podręcznik, który można 

wyświetlić w sali edukacyjnej. Uczestnicy otrzymają ksero 
czytanek. Z Panią Marianną zostanie podpisana umowa na 

4 godziny lekcyjne z możliwością przedłużenia. Spotkania 

będą odbywać się stacjonarnie w WDpF we wtorki  
w godzinach od 15:00 do 16:00. Pierwsze spotkanie 

odbędzie się 3 sierpnia. Limit uczestników zajęć został 
osiągnięty. 

 

Harmonogram działań zdalnych i stacjonarnych na tydzień 

26-30 lipca został przyjęty przez Zebranie Generalne. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
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.  

 

                     Korzystamy także z odpisów 1% oraz darowizn prywatnych. Dziękujemy! 
  Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego 
  KRS: 0000061865, konto: 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001 

 
*** 

Wydanie Newslettera - Sekcja Administracji WDpF, w tym:  
opracowanie graficzne – Jan i Jacek;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Kasia i Piotr;  
korekta – Olga. 

 
*** 

Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania hybrydowe.  
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, Obsługi Domu: 508 492 762, Zatrudnienia i Edukacji: 518 580 898. 
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