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NEWSLETTER 

WDPF 
 
 
 

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania 
naszego „Newslettera”!  Mozesz w nim znaleźć wiele 

o wznawianych działaniach stacjonarnych na 

Nowolipkach, a także kilka innych tematów z życia Domu-
Klubu.  

 

W następny poniedziałek czeka nas 50., jubileuszowe 
wydanie! Planujemy z tej okazji zorganizowanie 

dodatkowej przestrzeni w „Newsletterze” dla… niego 

samego! W związku z tym czytelników, autorów tekstów  
i wszystkich ze społeczności WDpF zapraszamy do 

napisania od siebie czegoś o „Newsletterze” – o jego 
istnieniu, wartości, wadach, zaletach – czymkolwiek :)  

W razie pytań odzywajcie się do SA! 
Redakcja 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 
Poniżej foto z minionego czwartku, kiedy na dniu próbnym 

była w WDpF Agnieszka i razem z Magdą, Sylwkiem 

wykonywaliśmy różne zadania naszej sekcji – m.in. 
porządki w SOD i WDpF, wstępną redakcję poniższego 

materiału i tworzenie posta na fb. Foto wykonała Marta. 
Ola D. 

 

 

Jak już wiecie,  jesteśmy partnerem II I  Kongresu 
Zdrowia Psychicznego i bardzo cieszymy się, że 

członkowie uczestniczą w różnych spotkaniach online 

organizowanych w ramach tego wydarzenia. Poniżej 
znajdziecie relację Tadeusza – z wydarzenia, którego 

gościem był dr Daniel Fisher.  
Magda i Agnieszka 

 
Brałem udział w internetowym wydarzeniu na Facebooku 

organizowanym 4 maja przez Fundację eF Kropka – cały 

czas dostępnym na ich profilu, w którym Katarzyna 
Szczerbowska (być może część z was kojarzy, bo 

odwiedziła kiedyś WDPF) rozmawiała z psychiatrą 

Danielem Fisherem. Do uczestnictwa namówiła mnie 
moja mama z tego względu, że lekarz ten sam kiedyś 

chorował na schizofrenię katatoniczną. Psychiatra 

opowiadał, jak to jest być lekarzem z doświadczeniem 

choroby psychicznej. Wynalazł własną metodę 

wzmacniania osób chorujących psychicznie bez 

stosowania farmakoterapii. Cieszę się, że są takie osoby  

z doświadczeniem choroby psychicznej, które decydują 

się na pracę w charakterze „uzdrowiciela”, bo wnoszą 
sensowną perspektywę dotyczącą zdrowienia. Zachęcam 

do interesowania się różnymi wydarzeniami, nie tylko 

internetowymi, na temat zmieniającego się podejścia 
wobec chorób psychicznych.  

Tadeusz z SOD 

 

 
Japońskie naleśniki suf letowe lekkie jak 

chmurka.  Dzisiaj przedstawiam przepis popularny w Azji, 
do którego przekonują się też Europejczycy. Spodoba się 

wszystkim miłośnikom słodkich śniadań albo lekkich 

deserów. 
 

Składniki na 13 naleśników: 

• 3 duże jajka w temperaturze pokojowej 

• 500 g mąki 

• 2 szklanki mleka 

• 6 łyżek cukru 



• łyżka cukru waniliowego 

• łyżka proszku do pieczenia 
 

Opcjonalnie: 3-4 krople soku z cytryny/octu (dzięki nim 

piana z białek będzie sztywniejsza) – nie dodałam tego 

składnika. Białko oddzielam od żółtka. Żółtko ucieram  

z mąką i mlekiem na jednolitą masę. Dodaję cukier 
waniliowy i mieszam do całkowitego połączenia 

składników. Kiedy białko zacznie się pienić, dodaję cukier  

i ubijam na średnich obrotach (miksowanie na wysokich 
obrotach sprawi, że piana będzie mniej „stabilna”), przez 

około 3 minuty, aż piana będzie sztywna. Połowę piany 

dodaję do masy jajecznej i mieszam za pomocą trzepaczki. 
Kiedy masa będzie jednolita, dodaję drugą połowę piany  

i delikatnie mieszam trzepaczką. Im krócej mieszam, tym 
lepiej. Rozgrzewam łyżkę oleju na średnim ogniu  

i nakładam na patelnię kulki ciasta. Odkładam 1/3 ciasta 

na potem. Wlewam na patelnię 2 łyżeczki wody  
w temperaturze pokojowej, przykrywam patelnię i gotuję 

przez dwie minuty. Odłożone ciasto rozkładam po równo 

na naleśniki. Na patelnię wlewam łyżeczkę wody  
w temperaturze pokojowej, przykrywam patelnię, trochę 

zmniejszam ogień i gotuję przez 4 minuty. Delikatnie 
przekładam naleśniki na drugą stronę, przykrywam 

patelnię i gotuję przez kolejnych 5 minut. Wyłączam ogień 

i zostawiam naleśniki na minutę na patelni. Po wyłączeniu 
patelni naleśniki trochę opadną, ale nadal będą bardzo 

puszyste. Można je jeść z ulubionymi dodatkami. Zjadłam 

kilka z dżemem truskawkowym, a kilka z miodem. 
Smacznego. 

 

Wskazówka: odłożone 1/3 ciasta powinno starczyć nie 
tylko na te naleśniki, które akurat się smażą, ale na 

wszystkie naleśniki. 
Ewelina 

 
Źródło: https://www.o2.pl/kuchnia/przepis-na-sufletowe-
nalesniki-lekkie-jak-chmurka-6574855102819296a 

 

Sekcja  

Zatrudnienia i Edukacji 
 
Wielkie porządki w SZE! 

 

Możliwość powrotu do działań stacjonarnych 
nieodłącznie wiązała się z obowiązkiem posprzątania sali 

SZE. W czasie remontu wszystkie rzeczy zostały 

wyniesione z naszej sali, więc pracy było (i jest, bo 
porządki dalej trwają!) dużo. Całe szczęście, sprzątanie 

nam nie straszne, a satysfakcja z wykonanej pracy jest 
ogromna.  

Julia 

Cieszę się, że już możliwe są działania stacjonarne i mam 

nadzieję, że z coraz większą liczbą osób będziemy się 

widywać na Nowolipkach. Póki co w składzie Julia, Piotr, 
Ania i ja wykonaliśmy zasadniczą pracę, czyli 

doprowadziliśmy do momentu, że w Sekcji Zatrudnienia są 

stół i krzesła i można zacząć zajmować się innymi rzeczami 

niż sprzątaniem po remoncie. Otóż w ramach 

realizowanej przez nas umowy na „Klub samopomocy pn. 
Warszawski Dom pod Fontanną” finansowanej przez 

Wojewodę Mazowieckiego na zlecenie m.st. Warszawy  

w 2020 roku wygospodarowaliśmy środki m.in. na 
naprawę sufitu i odmalowanie Sekcji Zatrudnienia  

i Edukacji. Zanim te krzesła i stół wstawiliśmy, kilka razy 

odkurzaliśmy, kilkanaście razy myliśmy podłogę, 
wytarliśmy z kurzu wszystkie regały, lampy, umyliśmy 

okna, drzwi. Dzięki za ten wspólny czas po długiej przerwie 
i zaangażowanie!  

Marta 
 

Ostatnio spotkaliśmy się grupą w środę, aby zająć się 
sprzątaniem w pomalowanej Sali SZE. Praca aż paliła  

się nam w rękach, tak że w tym dniu udało się 

doprowadzić sprzątanie do finału dosłownie w przeciągu 
jednej godziny. Praca była dla mnie trudna, ale 

wykonywałam ją chętnie. Tych chęci nie zabrakło także 

tydzień później i przyszłam też w kolejną środę.  
Ania  

 

Ostatnio byłem po raz drugi w WDpF na sprzątaniu  

i ogarnianiu naszego Domu-Klubu po remoncie i długiej 

przerwie. Razem z Anią R. oraz naszymi dzielnymi 

pracowniczkami – Martą i Julią – usuwałem cierpliwie  

z pomieszczenia SZE resztki gruzu i pył, przecierałem nasze 

Sekcyjne fotele i laptopy, a także doprowadzałem do ładu 

wiadra do mopów. Jestem bardzo zadowolony, że 
mogłem się przydać przy przywróceniu naszego 

wspólnego miejsca do stanu używalności, dało mi to dużo 

energii i dobrego samopoczucia :) 
Piotr 

 

 
Julia, Piotr i Marta w czasie porządkowania sali SZE 

https://www.o2.pl/kuchnia/przepis-na-sufletowe-nalesniki-lekkie-jak-chmurka-6574855102819296a
https://www.o2.pl/kuchnia/przepis-na-sufletowe-nalesniki-lekkie-jak-chmurka-6574855102819296a
http://m.st/


Recenzja Wieczoru Wtorkowego z dnia 27 

kwietnia 2021 r.  Cześć wszystkim. Chcę się z wami po-

dzielić recenzją uczestnictwa w Wieczorze Wtorkowym 
prowadzonego przez: Kasię, Tadeusza i Macieja, zatytuło-

wanego „Dobrze, że jesteś z nami!” Fakt, że spędziłam ten 

czas w towarzystwie osób tam zebranych sprawił mi  

radość i poczucie miło spędzonego razem czasu.  

Przyznam, że forma, w jakiej owe spotkanie zostało przy-
gotowane, a także fakt, że dowiedziałam się jak jestem  

postrzegana przez osoby postronne z WDpF bardzo mi się 

spodobał. Jest to dla mnie ciekawe i inspirujące doświad-
czenie, o którym chcę pamiętać. Myślę, że taka „psycho-

logiczna przygoda” wzajemnej interpretacji uczestników 

wyszła wszystkim na dobre. Miałam okazję poznać  
Wiesławę „w szybkim tempie”, jak to ujęła Kasia. Spodo-

bała mi się idea i sens tego spotkania. Życzę wam,  
aby pojawiało się więcej tak pozytywnych pomysłów, aby 

integrować się z drugim człowiekiem. Pozdrawiam ciepło,  
Magdalena P. 

 

Sekcja Administracji  
 
Piątek w WDpF .  Wydaje mi się, że to, że mogłem 

znaleźć się na Nowolipkach 6A było swego rodzaju moją 

radością. Myślę, że umycie dużego okna wiązało się nie 
tylko z pokonaniem moich rozlicznych doświadczeń 

zdrowotnych, ale mogłem się też wykazać tym, co nazywa 

się pewną sprawnością mojego starczego ciałka ;) 
Pomijam tu bardzo ważną możliwość zobaczenia  

się i rozmowy z kolegami, a także z Martą i Olgą. Wziąłem 
udział w dyskusji Standardów o dwunastej, a też 

w Zebraniu Genralnym. Jestem Wam bardzo wdzięczny za 

ten miły i szczęśliwy czas tamże. 
Tadeusz S. 

 

 
Tadeusz myjący okno z dworu, fot. Jacek 

 

Moje wrażenia z „Lużnych Gadek”.  W ostatnią 
środę brałem udział w pierwszym z cotygodniowych 

spotkań WDpF (dla wszystkich sekcji) pt. "LUŹNE GADKI". 

Będą to spotkania bez sztywnego harmonogramu, więc 

można będzie – jak głosi tytuł – rozmawiać na wszystkie 
tematy, co tylko "w duszy zagra" – nie tak jak na 

Spotkaniach Śniadaniowych czy Spotkaniach SA, gdzie jest 

ścisły harmonogram i czas liczony co do 10 sek., czy jak  

na Spotkaniach Wtorkowych – gdzie, co prawda, nie ma 

takiego pośpiechu, ale jest z góry zadany przez 
Prowadzącego temat rozmowy.  

Maciek 

 

Co robi l iśmy w tym tygodniu?  Jedno spotkanie 
wypadło nam przez wolny majówkowy poniedziałek, więc 

podobnie jak inne Sekcje musieliśmy sprężyć się 

z wymyśleniem i opracowaniem materiałów do 
Newslettera :) Udało nam się to sfinalizować w piątek, 

kiedy wraz z Tadeuszem i Jackiem spotkaliśmy się w WDpF 

na dalsze sprzątanie – udało nam się chociażby umyć okna 
i recepcję. Warto wspomnieć, że będąc na miejscu 

poprowadziliśmy też 2 spotkania, jako że wypadała nasza 
kolej – ja moderowałam bardzo żywą dyskusję, jaka 

wywiązała się podczas „Rozmów o Standardach”, zaś 

Jacek poprowadził ZG, a Tadeusz mógł wziąć udział w tych 
spotkaniach za pośrednictwem Skajpa, nie telefonu :) 

Dzień wcześniej, czyli w czwartek Tadeusz zadebiutował 

też w roli prowadzącego Spotkanie Śniadaniowe (przez 
telefon!), uważamy, że świetnie mu poszło, był dobrze 

przygotowany i udało się zmieścić w czasie :) Poza tym, 

przez cały tydzień aż do poniedziałku Kasia była na urlopie. 
Olga 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Zatrudnienie Przejśc iowe w Domu Wsparcia dla 

Powstańców Warszawskich.  Na spotkaniu  
z przedstawicielkami Wydziału Spraw Społecznych  

i Zdrowia i przedstawicielami Stowarzyszenia Monopol 
Praski rozmawialiśmy o zorganizowaniu miejsca 

Zatrudnienia Przejściowego w Domu Wsparcia dla 

Powstańców Warszawskich. Zakres obowiązków 
będziemy jeszcze dopracowywać, ale jednym z głównych 

zadań pracownika/pracowniczki Zatrudnienia 

Przejściowego byłaby pomoc w rozwożeniu posiłków do 
mieszkań Powstańców (w towarzystwie dwóch innych 

osób). Przed nami dopracowanie kilku spraw, m.in. 
Porozumienia o współpracy pomiędzy podmiotami 

zaangażowanymi w Zatrudnienie Przejściowe, zakresu 

obowiązków, godzin pracy, wynagrodzenia itp. Już teraz 
zapowiadamy spotkanie na temat Zatrudnienia 

Przejściowego 26 maja w godz. 15:00-16:00. 

O szczegółach będzie w kolejnych tygodniach informować 
Sekcja Zatrudnienia i Edukacji. 

 



Najnowsze pismo od Wojewody Mazowieckiego. 

Wojewoda poinformował nas, że w związku ze 

stopniowym znoszeniem obostrzeń oraz coraz szybszą 
realizacją programu szczepień przeciw COVID-19, 

czasowe zawieszenie naszych działań może mieć miejsce 

jedynie w wyjątkowych przypadkach, związanych  

z nagłym wzrostem zakażeń i powstaniem nowego 

ogniska COVID-19. W takich wypadkach, mamy złożyć 
stosowny wniosek. Przypomniał również, że nasze zadania 

mamy realizować zgodnie z zasadami sanitarnymi  

i rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji. 

Szczęśliwie nasze działania nigdy nie były w pełni 

zawieszone, bo zadbaliśmy o to, by przeniosły się do 
wirtualnego świata :) 

 
Zespół pracowniczy.  Swoją pracę zakończyła komisja 

rekrutująca nową pracowniczkę do Sekcji Obsługi Domu. 

W poniedziałek 10 maja, pracę na trzymiesięczny okres 
próbny zaczyna Agnieszka Kaczmarska. Witamy na 

pokładzie! Julia jest na urlopie i wraca do pracy w czwartek 

13 maja. 
Materiały z Biura przygotowała Marta 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 7.05.2021 r.  

 

Prowadzenie: Jacek 
Łączenie/notowanie: Olga 

Obecni: SA: Jan, Jacek, Tadeusz, Olga, Mirek, Monika K., 

SOD: Ola De, Ola Ka, Piotr C, Ryszard, SZE: Julia, Paweł B., 
Marta. 

 
Harmonogram działań zdalnych został przyjęty,  można 

też się już zapisywać na działania stacjonarne – harmono-

gram uzupełniamy na bieżąco . 
 

Ogłoszeń indywidualnych, ani spraw z ostatniej chwili nie 

było. 
 

 
 
  



 
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 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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