
NUMER 110                                                  4 – 8 lipca 2022 

  

NEWSLETTER 

 WDPF  
 

 
 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI 
DOMU! W każdy wtorek o 10.00 odbywają się spotkania 
SOD, a o 14.30  spotkania dotyczące spraw SOD-u dla 
wszystkich zainteresowanych przywracaniem działań Sek-
cji po pandemii. 
 
Rozpoczęliśmy gotowanie obiadów we wtorki (warunek: 3 
osoby do gotowania i 6 osób zapisanych na obiad). Zapisy 
na listę dostępną w WDpF oraz tel. i sms na nr SOD: 508 
492 762. 
 

Uruchomienie komputera.  Beata wpadła na pomysł, 

aby spróbować uruchomić komputer, który znajduje się 

w SOD i nie był używany przez ostatni okres – pandemii 

covid. 

Rozpoczęliśmy z Pawłem od sprawdzenia, czy komputer 
w ogóle jest podłączony do sieci, do monitora i jak z pod-
łączeniem do klawiatury. 
Okazało się, że trzeba było od samego początku go popra-
wić – czyli podłączyć wszystkie kabelki, jakie były. Ponie-
waż mam już doświadczenie w tym, bo już nieraz podłą-
czałem swój stary komputer, ze starym Windowsem, więc 
postanowiłem „skoncentrować się nad przeszłością”, 
w której zdobyłem jakieś doświadczenie w tym zakresie. 
Wszystko wychodziło nam fajnie, w końcu zobaczyliśmy 
uruchomiony komputer – po diodach, ale niestety nie 
chciał nam odpalić monitor.  
Tak myślałem, że nic innego, jak tylko monitor nie nadaje 
się już do użytkowania. 
Beata wpadła na pomysł, aby sprawdzić monitory, które 
są w Sali Edu i spróbować jeden z nich podłączyć do kom-
putera znajdującego się w naszej Sekcji. Tak też zrobiliśmy 
i okazało się, że wszystko działa. 
Zauważyłem, że Beata się na tym mało zna. Za to ja 
z Pawłem walczyliśmy do końca. Cieszyliśmy się, że nasza 
wspólna praca nie poszła na marne i uruchomiliśmy kom-
puter. Zasługujemy na wielkie brawa. 

Jednym słowem stwierdziłem, że ktoś docenił moje umie-
jętności i zdolności, jakie posiadam w informatyce. Nikt do 
tej pory nie wpadał na pomysł poprosić mnie, abym pró-
bował jakieś komputery naprawiać czy uruchamiać. 
Wszystko spadało na informatyków, administratorów 
i wolontariuszy – to oni głównie mogą przy tym działać, 
nie myśli się przy tej okazji o członkach Domu-Klubu, któ-
rzy też mogą się na tym znać. Beata nas doceniła, poznała 
i poprosiła o próbę uruchomienia komputera. Jak do tej 
pory nie było takiej osoby, która by coś takiego zapropo-
nowała. Uważam, że warto nam dawać szansę. 
To mi sprawiło wielką radość, nie mogłem się z tą radością 
powstrzymać. Byłaby jeszcze znacznie większa, gdyby po-
zwolono nam aktualizować system operacyjny, który 
mamy obecnie, tj. Windows 7 wersja Home.  

Andrew 

 

 



Pierwsze gotowanie obiadu –  ryż brązowy 
z warzywami i  tofu.  Dziś, tj. 5.07.2022 r. poszliśmy do 
Biedronki. Zakupy udały się, choć nieco dłużej się zeszło, 
niż oczekiwaliśmy, a to dlatego, że szukaliśmy najtańszych 
produktów. Wróciliśmy do Domu-Klubu i zaraz wzięliśmy 
się za przygotowywanie obiadu. Było nas trochę: Beata – 
koordynator obiadu, Marcin, Andrew, Konrad, Karol.  
Rozpoczęliśmy od obierania marchewki, następnie zabra-
liśmy się za krojenie pozostałych składników: papryki, cu-
kinii, cebuli i tofu. Zaczęliśmy smażyć warzywa, a o 12.50 
wstawiliśmy wodę na ryż. 
Bardziej już zaawansowani kucharze uczyli początkują-
cych, którzy w ogóle nie mieli pojęcia o gotowaniu. An-
drew podobnie jak i inne osoby uczył Marcin, któremu 
znakomicie wychodziło to szkolenie, wszyscy z nim polu-
bili gotowanie – był dużym wsparciem. Stał obok nas i ob-
serwował jak sobie dajemy radę. 
Dzięki temu, że było tak dużo kucharzy, którzy płynnie 
współpracowali ze sobą udało nam się dobrze doprawić 
potrawę i zdążyć na czas z obiadem. Fajnie, że obiad sma-
kował i wszyscy byli zadowoleni.  
Uważamy, że to normalne i pierwsze gotowanie może być 
trudne. Jak się dojdzie do wprawy i samodzielnego goto-
wania – będzie znacznie lżej. 

Konrad i Andrew 

 

 
 

Sekcja Administracji 
 

W tym tygodniu w Sekcji  Administracji:  

 We wtorek w godzinach 11:00-13:00 gościli w WDpF 
studenci bioetyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sek-
cja Administracji miała za zadanie oprowadzić ich po 
Domu-Klubie i opowiedzieć o działalności WDpF. 

 W środę Olga, Jacek i Tadeusz reprezentowali Sekcję 
Administracji na spotkaniu partnerstw lokalnych na 
Jazdowie. 

 Przygotowaliśmy teksty do tego Newslettera :) 
Piotr R. 

 
 

Partnerstwo to inaczej  uczestnictwo, czy tak?  

Partnerstwem jest małżeństwo – czyli pewna wspólnota 

interesów. Wspólne życie mające za cel posiadanie 

(urodzenie i wychowanie) dzieci. Tutaj jednak 

partnerstwo dotyczyło Muranowa. Tym, kto 

zapoczątkował, zorganizował i powołał do działania to 

partnerstwo jest pan Marek Ślusarz. Dzisiejsze spotkanie 

partnerstwa odbyło się na terenie osiedla domków 

fińskich na Jazdowie. Domki fińskie, zbudowane głównie 

z drewna, są wspaniałym przykładem domków 

rozrzuconych w zieleni starych drzew, a także wśród 

ogródków przydomowych. Spotkanie to poprowadził 

Wojtek, reprezentujący Jazdów. 

W tym spotkaniu wzięło udział wiele osób, które reprezen-
towały przede wszystkim siebie, ale też różne organizacje. 
My, to jest Jacek, Olga, Maciej, Marian, Kajetan, Hania i ja 
reprezentowaliśmy WDpF, a także projekt dotyczący po-
mocy Ukrainie. Wzięło tam też udział Stowarzyszenie Bo-
ris, w osobie pana Pawła (Stow. Boris zajmuje się organi-
zowaniem współpracy między organizacjami pozarządo-
wymi). 
W sumie w tym spotkaniu wzięło udział około 30 aktyw-
nych osób. Odbyło się ono w bardzo miłej atmosferze, 
można powiedzieć pod gołym niebem. Rozmowy toczyły 



się wartko, szczególnie pod koniec. W czasie dyskusji go-
rącej odzywały się salwy śmiechu, ale ogólnie przemówie-
nia dotyczyły różnych problemów raczej traktowanych se-
rio. Odbył się też spacer po osiedlu, bardzo jest to malow-
niczy i piękny teren. Obok makiety i nie daleko zadaszonej 
sceny spacer się zatrzymał, Wojciech szczegółowo oma-
wiał jak wygląda ta wspólnota mieszkaniowa Jazdów. 
Ja niestety musiałem się oddalić, ale wkrótce wróciłem po 

zwiedzeniu jednego z domków, w którym odbywała się 

konferencja. 

Pod koniec zarządzono odliczanie do ośmiu, po czym 

poszczególni ludzie z tymi samymi cyframi stworzyli trójki. 

Byłem razem z Anną i Kasią w trójce. Rozmowa była 

ciekawa, kulturalna i sensowna. Ponieważ byłem 

umówiony z siostrą Agą na Kępie, musiałem opuścić to 

miłe miejsce. Wraz z panią Dorotą wróciliśmy do Placu na 

Rozdrożu 
Tadeusz 

(przepisywał też Konrad) 

 
Szkice domków autorstwa Tadeusza S. 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Spotkanie ze studentami bioetyki –  relacja. 

W ostatni wtorek odwiedzili nas studenci bioetyki 

z Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku spotkania 

Jan, Paweł oraz Olga oprowadzili studentów po WDpF, 

a następnie wszyscy usiedliśmy w SODzie, by poznać się 

lepiej i zadać nurtujące nas pytania :) Dzięki temu 

dowiedziałam się, czym w ogóle zajmuje się bioetyka, 

czym może zajmować się osoba po ukończeniu takich 

studiów i co przyciągnęło studentów, by wybrać ten 

konkretny kierunek. Bardzo cenne spotkanie!  
Julia 

 
Zdjęcie ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Oprowadzałem studentów bioetyki po SODzie. Nowością 

było to, że we wtorek był pierwszy obiad po okresie 

pandemii. Był ryż z tofu. Studenci pytali o to, ile osób 

przychodzi do SOD-u i ile kosztuje przykładowy obiad. 

Zapomniałem im powiedzieć o tym, że w SODzie 

utrzymujemy kontakt z organizacjami, które zajmują się 

promocją i ochroną zdrowia.   
 Pawel  J. 

 

 

Jazdów! I  czujesz się lepiej  :)  Spotkanie 

Partnerstw Lokalnych.  W środę liczną grupą byliśmy 

na warszawskim Jazdowie na spotkaniu Uczestników 

Partnerstw. Gospodarzami spotkania byli: Stowarzyszenie 

BORIS, Centrum Komunikacji Społecznej i Partnerstwo 

Otwarty Jazdów. Spotkanie miało na celu wzajemne 

poznanie, inspirację i wymianę doświadczeń. Atmosfera 

była przednia, inicjatorzy wydarzenia przewidzieli masę 

atrakcji, byliśmy oprowadzani po Jazdowie, poznaliśmy rys 

historyczny tego miejsca i wiele związanych z nim 

ciekawostek. Moderująca spotkanie Marta ze 

Stowarzyszenia BORIS zapewniła nam możliwość 

prezentacji WDpF-u, zostaliśmy podzieleni na małe grupy 

tematyczne, w których mogliśmy się lepiej poznać 

z uczestnikami partnerstw. Uczestniczyliśmy też 

w zabawie, mającej na celu pobudzić naszą kreatywność, 

w małych podzespołach interpretowaliśmy, jak 

„czujemy”, odbieramy krótkie komunikaty na 

pocztówkach. Mnie (Hani) trafiła się przecudna kartka 

z napisem „Miłość jest elektrykiem” <3. Do rozmowy, 

„rozkminy” nad rzeczonym pochyliliśmy się wspólnie 

z Pawłem z BORIS, było to bardzo inspirujące. Nie 

wypadałoby nie wspomnieć, że do dyspozycji mieliśmy 

smakowity barek, przepyszne ciasta, bakalie i produkt 

mocno luksusowy – olbrzymie, pachnące czereśnie :), soki, 

napoje chłodzące, kawę… Było pysznie, cudnie, 

empatycznie :) To wielka frajda spotkać się z ludźmi, 



którzy czują, myślą podobnie. Niech żyje społeczeństwo 

obywatelskie! Niech żyje NGO i wszelkie inicjatywy 

społeczne :) 
Hania 

 

 
Obrazek „Miłość jest elektrykiem“; autor ilustracji Aleksandra Zając, 

tekst Tina Oziewicz, Wydawnictwo Dwie Siostry 

 

Wieści z Biura WDpF 

 
W czwartek 14 l ipca br. o 20:08 nastawcie 
odbiorniki radiowe! Maja z SZE i ja – Marta z Biura/SZE 
będziemy opowiadać o WDpF w audycji „Strefa prywatna” 
w Radiowej Czwórce. Bardzo liczymy, że dołączy do nich 
trzecia osoba, bo lista zagadnień jest bardzo długa – 
w sam raz na trójgłos! :) Swoją chęć zgłoś w sekcji bazo-
wej. Trzymajcie za nas kciuki!!! 
 
Zespół pracowniczy.  

  W tym tygodniu na urlopie jest Jacek S. Udanego od-

poczynku! 

 Na dniach wypatrujcie i promujcie nasze ogłoszenia 

o pracę. Przypominam, że będziemy szukać osoby do 

Sekcji Obsługi Domu, która będzie ściśle współpraco-

wać z Beatą i członkami/członkiniami SOD oraz do 

Sekcji Administracji (w związku z odejściem Jacka). 

 
Współzarządzanie Domem-Klubem, proces 
podejmowania decyzji  i  współdziałanie.  To tematy, 
które w zeszłym tygodniu były odmieniane w naszym 
Domu-Klubie przez wszystkie przypadki. Odczytuję to jako 
wyraz troski o kluczowe wartości modelu Domu-Klubu i 
mocno zachęcam członków i członkinie do zaangażowania 
się w działania na rzecz zmian! 

 
Informacje przygotowała Marta 

 

 
 

Podsumowanie Zebrania Generalnego 
08.07.2022 r.  
Odpowiadała: Sekcja Administracji. Prowadzenie: Beata P. 
Sprawy techniczne: Olga O. Notowanie: Jacek S. 
Pozostali uczestnicy: Tadeusz S., Robert B., Wiesława D., 
Ola S., Julia G., Hania G., Mirek H., Jacek Ż., Paweł B.  
Nie zgłoszono żadnych wniosków, ani spraw z ostatniej 
chwili do omówienia. 
Przyjęliśmy harmonogram działań zdalnych 
i stacjonarnych na tydzień 11-15 lipca 2022 r.  
Ogłoszenia: Wiesława z SA ma do sprzedania nowy 
wentylator kolumnowy z pilotem EBERG Airo 85 za 202,98 
zł, taki jak w ogłoszeniu: Wentylator kolumnowy EBERG 
AIRO wiatrak TIMER LED 12079271066 - Allegro.pl. Osoby 
zainteresowane proszone są o kontakt z Wiesławą pod 
numerem tel. 660 332 980. 

 

Projekt  

„WDpF dla Ukrainy – 

Clubhouse International Fund” 
 
Działo się!  Odebraliśmy z drukarni plakaty i ulotki pro-
mujące projekt „WDpF dla Ukrainy”. Na spotkaniu part-
nerstw lokalnych na Jazdowie rozdaliśmy 15 plakatów 
i około 150 ulotek. Są już więc m.in. na Wierzbnie, Ulry-
chowie, Sielcach, Kamionku i oczywiście na Muranowie.  
Ogłosiliśmy też oficjalnie, że wystartowała nasza infolinia 
informacyjna, dotycząca miejsc, w których można 
otrzymać pomoc z zakresu zdrowia psychicznego. 
Przypominamy: jej numer to 690 890 969. Udostępniliśmy 
informacje o projekcie na różnych grupach 
ukraińskojęzycznych na Facebooku. Plakaty 
dostarczyliśmy też m.in. do Urzędu Dzielnicy Wola. Trwa 
intensywna rozsyłka maili do kolejnych urzędów 
i instytucji w sprawie ich dystrybucji. Chcecie nam pomóc 
w dystrybucji? Zgłaszajcie się do Mariana lub Maćka. 
Z ostatniej chwili: w poniedziałek, 11 lipca, Marian odebrał 
pierwszy telefon :-)  

Marian & Maciek #wdpfua 
 

 

https://allegro.pl/oferta/wentylator-kolumnowy-eberg-airo-wiatrak-timer-led-12079271066
https://allegro.pl/oferta/wentylator-kolumnowy-eberg-airo-wiatrak-timer-led-12079271066


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 

                     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 – Jan i Olga;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr i Kasia;  
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. 
 

 
 

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

