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Zapraszamy do lektury najnowszego wydania 
Newslettera! Znajdziesz w nim m. in. ważną informację 
z Biura o trybie wracania do działań stacjonarnych, 

bieżące informacje z sekcji, wrażenia po ostatnim 
filmowym Wieczorze Wtorkowym i zapowiedź kolejnego, 
a także co nieco o... fasolce i rowerach :) 

Redakcja 

 

Sekcja Obsługi Domu  
 

W czwartek dowiedzieliśmy się, że dn. 19 lutego zmarł 
Paweł Bagiński – wielotetni członek naszej sekcji  
i WDpF. Składamy wyrazy współczucia rodzinie oraz 
wszystkim bliskim Pawła. Żegnamy Cię, Pawle  

i wspominamy ciepło!  
 
Paweł został pochowany w grobie rodzinnym na 
Cmentarzu Bródnowskim (brama od ul. Odrowąża, 
miejsce: 87B - 5 -17) 

 
Sprawy z pogranicza zdrowia (k ondycj i  f izycznej) 
i  warsztatu –  porządki wiosenne u Sylwka –  
przydatna instrukcja przeglądu roweru .  Wraz  
z nadchodząca wiosną postanowiłem przygotować rower 
do nowego sezonu. Zacząłem od sprawdzenia stanu 
ogumienia (czy nie jest popękane po poprzednim sezonie) 
i napompowania kół. Ponieważ nie przepuszczały 
powietrza, jak później stwierdziłem, mogłem przejść dalej: 
łańcuch nasmarowany, hamulce i oświetlenie sprawne. 
Rama roweru też sprawna – nie ma pęknięć na spawach. 
Oprócz powyższych operacji warto sprawdzić 
umocowanie siodełka i kierownicy, a także – w przypadku 
gdy ktoś posiada – stan i umocowanie wszelkiego rodzaju 
przyczep, np.: koszyka z tyłu roweru. 
 
Po tych zabiegach pozostaje kosmetyka, czyli: 
wyczyszczenie ramy z posezonowego błota (można także  
nasmarować ją kremem zabezpieczającym przed korozją  
 

i brudem osiadającym podczas jazdy), zabezpieczenie 
opon oraz wszelkiego rodzaju uszczelek czy metali – 
innego rodzaju niż sama rama. Następnie można ruszać  

w drogę, szosę lub, jak kto woli, drogi polne  
lub leśne. Pozdrawiam, 

Sylwester z SOD  
 
Wieczór wtorkowy „Rozmowy o fi lmach” .  
Ostatnio rozmawialiśmy o filmach, które lubimy i które 
zrobiły na nas szczególne wrażenie. Dla Maćka szczególnie 
ważne są filmy historyczne i patriotyczne – mówił np.  
o filmie „Wołyń” i „Miasto 44”. Robert lubi filmy reż. 
Davida Leana – opowiadał nam o  „Lawrence z Arabii”.  
Dla Tadeusza ideałem aktora jest Buster Keaton, który 
najbardziej znany był z filmów niemych. Sylwek 

wspomniał twórczość Jamesa Camerona, a szczególne 
wrażenie zrobił na nim film „Zielona Mila”. Paweł bardziej 
gustuje w filmach sensacyjnych i science-fiction – 
opowiadał o „Szczękach”, „Parku Jurajskim” i „E.T.”. 
Maciek i ja wspomnieliśmy też o produkcjach 
przyrodniczych, które pozwalają nam przenieść się  
w miejsca fizycznie dla nas niedostępne – np. seriale 
„Nasza planeta” i „Planeta ziemia” oraz film 
„Mikrokosmos”. Tadeusz dodał, że narratorem 
wspomnianych seriali jest David Attenborough, znany 
brytyjski biolog. Ja mówiłam też o filmie „Sprawa 
Kramerów” – zrobił na mnie wrażenie bo mimo tego,  
że powstał ponad 40 lat temu – poruszane w nim wątki są 

wg mnie bardzo aktualne. Robert polecił też film  
z Dustinem Hoffmanem pt. „Mały wielki człowiek”.  
Piotr opowiadał, że dla niego kiedyś wyznacznikiem, czy 
warto obejrzeć film było to, czy został wyprodukowany 
przez wytwórnię Miramax, jak np. filmy braci Coen czy też 
„Buntownik z wyboru”. Maciek wspomniał również 
o swoich ulubionych serialach komediowych – „Pan 
wzywał, Milordzie” i „Co powiedzą ludzie” o bohaterce 
Hiacyncie Bucket. Rozmawialiśmy także o tym, czy 
brakowało nam wyjść do kina w czasie pandemii. 

Ola Ka 

 



Przepis  na fasolkę po bretońsku –  poleca 
Ewelina: Ostatnio ugotowałam prawie 4 kg takiej fasolki. 
Tak bardzo mi smakowała, że jadłam ją i na śniadanie, i na 
kolację. Gotowałam na podstawie przepisu: 
https://aniagotuje.pl/przepis/fasolka-po-bretonsku 
To proste do zrobienia danie. Mojemu tacie oraz 
dziadkom, którym zawiozłam 2 słoiki, też bardzo 
smakowało. Przyprawiłam tak jak w przepisie (nie 
dodałam tylko liści laurowych i ziela ang., o których 
zapomniałam, ale i tak było pyszne). Częściowo użyłam 
świeżych pomidorów (750 g), a częściowo krojonych  
z puszki (750 g) – dla wygody i przyspieszenia (lubię bardzo 
sosy ze świeżych pomidorów i chciałam aby było ich 
chociaż trochę). Zazwyczaj sparzam świeże przed 
pokrojeniem (łatwiej je obierać). Fasolę gotowałam  
2h, aby była wystarczająco miękka (co ważne – miałam 
fasolę tzw. „Duży Jaś”). Ilość i rodzaj mięsa nie muszą być 

takie, jak w przepisie (ja po prostu użyłam tego, co miałam 
akurat w lodówce, było sporo mięsa). Smacznego!  

Ewelina 
 

Sekcja  
Zatrudnienia i Edukacji 

 
O spotkaniach Sekcj i.  Widujemy się dwa razy  
w tygodniu. W poniedziałki startujemy o 11:00,  
a w czwartki o 15:00. W poniedziałki dużą część spotkania 
zajmuje podział zadań. Kto napisze tekst do Newslettera? 

Kto poszuka ogłoszeń o pracę w ramach Samopomo-
cowego Klubu Pracy? Kto przetłumaczy najświeższy 
Newsletter Clubhouse International? To tylko część naszej 
pokaźnej listy zadań, a przecież w czasie zdalnych działań 
odeszło nam sprzątanie (pamięta ktoś jeszcze, że w czasie 
działań na Nowolipkach nasza Sekcja odpowiadała za 
sprzątanie łazienki i toalet?). Szczęśliwie, zwykle chętnych 
do zadań nie brakuje, choć czasem i z tym mamy kłopot! 
Ale nie samymi zadaniami Sekcja żyje. Na obu spotkaniach 
dzielimy się tym, co słychać u członków, członkiń  
i pracowniczek naszej sekcji. Dużo przy tym śmiechu, ale 
zdarzają się i pochmurne wieści o czyimś gorszym 
samopoczuciu albo innych kłopotach. Dyskutujemy też 

wiele mniejszych i większych spraw i podejmujemy różne 
decyzje – bez współzarządzania nie bylibyśmy przecież 
Domem-Klubem :) Jeśli wahasz się, czy dołączyć  
do spotkań SZE, mam nadzieję, że ten tekst choć trochę 
Cię zachęcił! 

Marta 

 
Pół żartem, pół serio o telefonie SZE.  Odbieranie 
telefonu Sekcji jest ciekawym wyzwaniem, które czasem 
potrafi przyprawiać o zawrót głowy. Nigdy nie wiadomo, 
kiedy telefon się rozdzwoni, chociaż najczęściej dzieje się 

tak w trakcie spotkań ogólnodomowych lub na 5 minut 
przed zamknięciem WDpF :D Interesującym zjawiskiem 
jest też zwiększona liczba połączeń telefonicznych w tym 
samym czasie. Po zakończonej rozmowie, często ze 
zdziwieniem, zdajemy sobie sprawę, że te kilkanaście 
SMS-ów jest od osób, które próbowały się do nas 
dodzwonić :D 
 

 
Agnieszka z telefonem SZE :) 

 

A tak na poważnie… każdy kontakt od członków Sekcji jest 
bardzo cenny. Odkąd pojawił się telefon komórkowy SZE 
mamy więcej możliwości wspólnych rozmów, możemy też 
kontaktować się ze sobą SMS-owo, czy wysyłać grupowe 

wiadomości w przypadku ważniejszych spotkań i wyda-
rzeń Domowo-Klubowych. Utrzymywanie relacji, 
zwłaszcza w obecnym czasie, jest bardzo ważne, więc 
korzystajmy z telefonów naszych Sekcji, aby dowiedzieć 
się o zdarzeniach w WDpF, wspierać się w różnych 
sytuacjach czy chociażby pogadać, kiedy tego 
potrzebujemy. 
 
Pracownicy SZE czekają na telefony, w godzinach pracy 

WDpF, pod numerem: 518-580-898 :) 
Agnieszka 

 
Zainteresowania Iwony.  Jak pamięć moja sięga 

nurtowały mnie pytania, na które nie miałam odpowiedzi, 
np.: skąd pochodzi życie, czym jest, jaki jest jego sens i cel, 
czym jest świadomość i po co istnieje, jaka jest rola 
jednostki. Oprócz tego zastanawiałam się, czym jest religia 
i czym są doświadczenia religijne. Zagłębiałam się w różne 
dziedziny filozofii i pokrewne nauki. Będąc w WDpF 
zaczęłam rozmawiać z innymi ludźmi i okazało się, że nie 
są to tylko moje przemyślenia. Poznałam tu osoby, które 
kształcą się, pracują, mają różne pasje, dzięki czemu 
zobaczyłam, że też mogę się uczyć i rozwijać swoje 
zainteresowania. 
 

https://aniagotuje.pl/przepis/fasolka-po-bretonsku


Chętnie poznam osoby, które mają zbliżone 
zainteresowania i chcą porozmawiać na podobne tematy. 
Może uda się też zorganizować Wieczór Wtorkowy na 
tematy filozoficzne? 

Iwona 

 

Sekcja Administracji 
 
W zeszłym tygodniu  braliśmy udział we wspólnych 
ustaleniach w sprawie ponownego otwarcia WDpF-u.  
Jako SA prowadziliśmy spotkania śniadaniowe, Zebranie 
Generalne i mieliśmy spotkania Sekcji. Zajmowaliśmy się 
na nich dostępem do papierowych Newsletterów  
i ustaliliśmy, że z Kasią przygotuję propozycję wniosku na 
ZG dotyczącego listy kontaktów członków. 

Maciek 

 

Przygotowywaliśmy się też do udziału w spotkaniu 
konsultacyjnym dot. projektu miejskiej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w poniedziałek  
8 marca o godz. 9. Jego temat to "wspieranie osób 
najuboższych", a my – razem z Iwoną z SZE – postaramy 
się przekazać głosy zebrane na ten temat od osób  
ze społeczności WDpF. 

Olga 
 

Pamiętacie nasze poprzednie kampanie 1%?  
 

 
 
Najwyższy czas myśleć o obecnej! Będziemy promować 
przekazywanie 1% dla WDpF w kolejnych Newsletterach, 
postach, mailach. Przekazanie swojego 1% nic nie 
kosztuje!  

Maciek i Kasia 

 

Wieczór wtorkowy 9 marca.  Kontynuując wątek 
emocji, które może wywoływać sztuka, na kolejnym 
wieczorze wtorkowym porozmawiamy o skandalach  
w sztuce. Wychodząc od historii pewnych dzieł i ich 
twórców, pomówimy o genezie, roli i zmieniającej się 
formie skandali w sztukach wizualnych. Wszak nie brakuje 
w historii sztuki przykładów dzieł, które w czasach,  
w których powstawały, budziły spory i kontrowersje, dziś 
zaś jawią się jako klasyki, na stałe wpisane do kanonu 
wielkiej sztuki. Zastanowimy się nad powodami, dla 
których artyści podejmują tematy budzące skrajne emocje 
i przekraczają kolejne granice. Gdzie kończy się granica 
wolności wypowiedzi artystycznej? Czy artystom wolno 
więcej? Czy skandale bardziej szkodzą, czy przyczyniają się 
do wzrostu popularności artystów, a ich dzieła utrwalają 
na stałe w historii? Pomówimy o tabu i o tym, co dla nas 
samych jest nie do przyjęcia w sztuce. Zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych do wspólnego namysłu nad 
znaczeniem silnych emocji, które sztuka może wywoływać 
oraz dzielenia się swoimi odczuciami w tym temacie. 
Widzimy się na Skype i słyszymy telefonicznie 9 marca od 
17:30! 

Monika 
 

Wieści z Biura WDpF 
 

Wznawianie działań stacjonarnych –  nasze 
wspólne dotychczasowe ustalenia.  Wielu z nas jest 
żywo zainteresowanych sprawą powrotu na Nowolipki. 

Kiedy to nastąpi? Wtedy, kiedy będziemy na to 
przygotowani. Kasia, Marta i Rada Koordynacyjna 
podejmują różne działania, aby doprowadzić do ustaleń 
całego WDpF odnośnie tego, jak mają wyglądać działania 
na terenie WDpF i jak dbać o bezpieczeństwo na miejscu. 
3 marca 2021 r. na Zebraniu społeczności WDpF i władz 
naszego stowarzyszenia nt. trybu wracania do działań 
stacjonarnych było 20 osób. Wspólnie ustaliliśmy, że: 
1. Pierwsze tygodnie poświęcamy na przygotowanie 
pomieszczeń WDpF do pracy. 
2. Porządki chcemy skończyć z początkiem kwietnia. 
Sekcje i Biuro będą ustalać swój tryb pracy, żeby 
doprowadzić do przygotowania swojej Sekcji/przestrzeni 

oraz przestrzeni wspólnych. Ustalać to będziemy na 
spotkaniach Sekcji, śniadaniowych, ZG.  
3. Biuro przygotuje wniosek na ZG co do ostatecznej 
maksymalnej liczby osób na terenie WDpF (na pewno nie 
większej niż 8), z uwzględnieniem warunku, że osoby nie 
mogą być w jednym miejscu.  
4. Marta z ramienia WDpF będzie konsultować  
z Jakubem T. z ramienia Rady sprawę maksymalnej liczby 
osób na terenie Domu w razie, gdyby była potrzeba 
zmiany tej liczby w związku z sytuacją pandemiczną. 
Ponadto może konsultować inne ważne konkretne 



kwestie, które będą się pojawiać w związku z powrotem 
do działań stacjonarnych. (Mogą to być też sprawy,  
o których nie zdążyliśmy porozmawiać z członkami Rady 
na tym spotkaniu – tj. aktualizacja „Wspólnych zasad na 
terenie WDpF” oraz działania na terenie WDpF  
w kwietniu).  
 

 
 
Temat kontynuowaliśmy na spotkaniu śniadaniowym  
4 marca 2021 r. Ustaliliśmy, że: 
• Biuro przygotuje wniosek na przyszłe Zebranie 
Generalne, tj. na piątek 12 marca. We wniosku 
zaproponuje: nowe wobec poprzednich zasady 
bezpieczeństwa, doprecyzowanie maksymalnej liczby 
osób na terenie WDpF i ewentualnie to, co się pojawi  
w międzyczasie. Może zaproponuje kto/jaka Sekcja 
mogłaby się zająć się pozostałymi przygotowaniami np. 
tablicą i listą rzeczy do sprzątania po każdym pobycie i/lub 
stworzeniem infografiki dotyczącej zasad bezpieczeństwa 
na terenie WDpF. 
 
Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniach Sekcji, 
śniadaniowych i Zebraniach Generalnych, bo dzięki temu 
można na bieżąco włączać się w ustalenia, ale też lepiej 
rozumieć proces podejmowania decyzji w Domu-Klubie. 
 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 5.03.2021 r. 
 

Zebranie prowadziła Sekcja Administracji: prowadzenie – 
Olga, łączenie – Jacek, notowanie – Kasia.  
Ponadto uczestniczyli: Tadeusz S., Paweł B., Ola De, Ola 
Ka, Marta, Julia, Agnieszka G., Maciek Cz., Jan, Mirek H., 
Ryszard, Tadeusz L., Iwona W., Maciej Sz., Piotr Sz. 
 
Zebranie zaczęło się smutną informacją o tym, że  
19 lutego zmarł Paweł Bagiński, wieloletni członek Sekcji 
Obsługi Domu. Pawła znali niemal wszyscy członkowie, 
gdyż często dyżurował w barku, z którego korzystał cały 
WDpF. Ale może przede wszystkim znany był jako zawsze 
pogodny, często bardzo wesoły człowiek. Tadeusz z SA 
podzielił się przygotowanym przez siebie tekstem o Pawle, 

inni wspominali Pawła spontanicznie. Ola De z SOD 
przekazała informacje o pogrzebie Pawła już  
w poniedziałek 8 marca na warszawskim Bródnie. Marta  
i Tadeusz zgłosili chęć udziału w poniedziałkowej 
uroczystości pogrzebowej. 
 
Ogłoszenia indywidualne: Agnieszka R. z SA dalej 
potrzebuje stolika pod TV o wymiarach min. 73x75; 
Maciek L. z SA ma ciągle do oddania płyty CD ze 
składankami muzyki techno-dance, pop i rockandroll; 
Magda P. z SZE dalej prosi o mikrofon i drukarkę (kamerkę 
już ma).  
 
Przyjęliśmy harmonogram na tydzień 8-12 marca. Przy 
omawianiu Zebrania Generalnego Marta i Kasia 

przypomniały najnowsze informacje dotyczące 
możliwości powrotu do działań stacjonarnych i wynikającą 
z nich planowaną treść wniosku Biura na najbliższe ZG. 
Informacje o tym wniosku są w Newsletterze w części 
„Wieści z Biura WDpF” powyżej.  



 

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 nr Zdrowia Psychicznego  

               KRS: 0000061865, konto: 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001 
 

*** 
 

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

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

 
*** 

 
Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania zdalne.  

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 
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