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Hej! Zapraszamy do lektury najnowszego wydania 
„Newslettera WDpF”! Przypominamy, że na jego ostatniej 
stronie nzajdziesz harmonogram działań na ten tydzień. 

Redakcja 
 

Sekcja Obsługi Domu 
 
Obiecany w poprzednim Newsletterze przepis 
na Kapłon.  
 
Składniki: 

• 1 podwójna pierś z kurczaka, 

• 7 żółtek, 

• 200 ml soku jabłkowego 100 %, 

• 150 g zielonej fasolki szparagowej, 

• 750 g cukinii (po obraniu), 

• 2 limonki, 

• cytryna (50 ml soku), 

• 1 łyżka miodu, 

• garść szałwii, 

• szczypta cynamonu, 

• 2 ząbki czosnku, 

• pieprz, 

• sól, 

• masło do smażenia (zamiennie może być olej) 

 
Wykonanie: 

Mięso przyprawiam: cynamonem, ząbkiem czosnku, 

pieprzem i solą. Polewam je sokiem z jednej limonki. 
Piekarnik nagrzewam do 180 stopni. Na formę wykładam 
papier do pieczenia. Jajka mieszam w misce z 1/3 szałwii. 
Piekę je na formie, wyłożonej papierem do pieczenia, 
przez ok. 10-15 min. Po upieczeniu wycinam nożem 
wzorki. Nie mam formy z przegródkami na jajka, używam 
formy bez przegródek. Cukinię obieram ze skóry. Kroję ją 
na cienkie pół plasterki. Nie gotuję jej. W takiej postaci 
cukinia zachowuje największą ilość swoich drogocennych 
substancji odżywczych. Mieszam w misce: sok z limonek, 
sok z cytryny i miód. Mieszanką polewam cukinię. 
Odcinam końce fasolki i wrzucam na gotującą się, osoloną 

wodę. Gotuję do momentu, aż będzie lekko miękka. Na 
patelni roztapiam masło, dodaję wyciśnięty przez praskę 
ząbek czosnku. Dodaję ugotowaną fasolkę szparagową, 

doprawiam do smaku solą i chwilę smażę. Daję na patelnię 
1/3 szałwii. Mięso smażę na patelni w całości. Po jakimś 
czasie kroję je na pół i jeszcze smażę. Mięsem zajmuje się 
na wyczucie. Chodzi o to, aby nie było surowe i było 
miękkie. Danie ozdabiam na talerzu szałwią. Smacznego. 

Ewelina 

 

Piotr z Sekcji  Obsługi Domu i Piotr z Sekcj i 
Zatrudnienia i  Edukacji  zapraszają na poranną 
gimnastykę.  Warto zacząć dzień z gimnastyką.  
Po ćwiczeniach poprawia nam się humor na cały dzień, 
poprawia się zdrowie fizyczne i psychiczne. Ja po 
gimnastyce mam dobre nastawienie, więcej energii i siły 

do zadań. Zapraszam do porannych ćwiczeń. 
Piotr z SOD 

 

 
 
Jak na pewno wiecie, dzięki wysiłkowi dzielnych członków 
i pracowników SOD-u już od dawna mamy w WDpF 
gimnastykę poranną. Niestety jest na nią mało chętnych… 
Chciałbym Was wszystkich bardzo do niej zachęcić. Ja sam 
ostatnio w ogóle się nie dołączałem do ćwiczeń, ale teraz 
postanowiłem do nich wrócić. Mnie osobiście dają one 
możliwość częściowego choćby rozładowania się, 
rozruszania zastałych mięśni, pozbycia się blokad w ciele, 
a także – co jest dla mnie bardzo ważne – odprężenia się.  
 



Być może na Was będą miały podobny wpływ. A zatem – 
do dzieła, łączmy się wszyscy z SOD-em w porze porannej 
gimnastyki . 

Piotr z SZE 
 

Sekcja  
Zatrudnienia i Edukacji 

 
Angielski z  Thorkildem – wrażenia uczestników, 
część 2.  W tym numerze kolejni uczestnicy spotkań  
z językiem angielskim postanowili podzielić się swoimi 
opiniami:  
 
Piotr: Jestem obecny na zajęciach z angielskiego 
prowadzonych przez Thorkilda od samego początku, czyli 
już od kilku lat, z dwiema chyba tylko dłuższymi 

przerwami. Bardzo je sobie chwalę, po pierwsze dlatego, 
że Thorkild, według mnie, świetnie, bardzo metodycznie 
uczy, a po drugie, ponieważ jest wspaniałym człowiekiem, 

bardzo życzliwym, otwartym, empatycznym, z dużym 
(choć trochę angielsko-specyficznym :)) poczuciem 
humoru. Jest zawsze dobrze przygotowany do lekcji, 
prowadzi je w sposób ciekawy i zachęcający oraz stara się 
(i mu to wychodzi) traktować każdego indywidualnie. 
Zwraca uwagę i na poszerzenie słownictwa, i na 
gramatykę, i na konwersację, umiejscawiając ją w sferze 
aktualnych wydarzeń i zagadnień w Polsce, w Wielkiej 
Brytanii i na świecie. Lekcje z Thorkildem bardzo mi dużo 
dają, przede wszystkim to, że mogę mówić po angielsku, 
ale też stanowią dla mnie oparcie psychiczne i pozytywną 
odskocznię, kiedy źle się czuję. 
 

Członkini SZE: Lekcje z p. Thorkildem są ciekawe  
i interesujące. Nabieram większej chęci do nauki. Lekcje 
pomagają mi pokonać stres. Mobilizują mnie do większej 
aktywności. Oprócz lekcji z WDpF uczęszczam na 
dodatkowe zajęcia z j. angielskiego. Zajęcia odbywają się 
dwa razy w tygodniu po 3 godz. na Zoomie. 
 
Ki lka słów o działach stacjonarnych w SZE.   
Z możliwości umawiania się na terenie WDpF skorzystało 
już wielu członków i członkiń SZE. Sporo pracy już zostało 
wykonanej – szczególnie związanej ze sprzątaniem oraz 
przygotowaniem przestrzeni w sali SZE do pracy. Przed 
nami jeszcze takie zadania jak: sprawdzenie aktualności 
książek i ułożenie ich w biblioteczce, przejrzenie 
materiałów z życia SZE, weryfikacja materiałów  
o tematyce zawodowej, porządki w sali EDU. Oprócz tego, 
będąc w WDpF można uczestniczyć w zdalnych 
spotkaniach Sekcji, czy ogólnodomowych – co może być 
dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają Skype  
u siebie w domu. Dla mnie najważniejsze jest to, że dzięki 

spotkaniom stacjonarnym mam możliwość poznać na 
żywo osoby, które dotychczas znałam tylko przez Skype 
lub z rozmów telefonicznych. Zachęcam członków SZE  
do umawiania się na spotkania stacjonarne – zadań jest 
sporo i można fajnie (i produktywnie) spędzić czas! 

Julia 

 

 
 
Nowe miejsce Zatrudnienia Przejśc iowego!  Na 
ostatnim spotkaniu o ścieżkach zawodowych 
rozmawialiśmy o programie Zatrudnienia Przejściowego – 
przyjrzeliśmy się, co Standardy mówią na ten temat, 
członkowie podzielili się własnymi doświadczeniami 
związanymi z Zatrudnieniem Przejściowym, 
dyskutowaliśmy o kryteriach, jakimi kierują się 
opiekunowie miejsca Zatrudnienia Przejściowego  
w wyborze osoby rekomendowanej do wykonywania 
pracy. Marta opowiedziała o nowym miejscu Zatrudnienia 
Przejściowego. Będzie to praca w Domu Wsparcia dla 
Powstańców Warszawskich oraz Wydziale Spraw 
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola, a polegać 
będzie na rozwożeniu wspólnie z kierowcą 
przygotowanych wcześniej posiłków do domów 
Powstańców Warszawskich oraz czasami z samodzielnym 
rozwożeniem korespondencji Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia. Członkowie, którzy są 
zainteresowani nowym miejscem Zatrudnienia 
Przejściowego mogą kontaktować się z Olą Kowalską  
i Martą Wybranowską. 
 
Opisane powyżej działania realizujemy w ramach projektu 
„Wykorzystaj szansę – Warszawski Program Zatrudnienia 
Przejściowego” współfinansowanego przez m.st. 
Warszawa.   

Ola Ka 

 
 
 
 

http://m.st/


Sekcja Administracji  
 
We wtorek, po ponad rocznej  nieobecności,  na-
reszcie udało mi się przyjść do Domu -Klubu! Były 

obecne cztery osoby – pracownicy SA Jacek i Kasia oraz 
dwaj członkowie SA Maciek L. i ja. Po obowiązkowym 
pomiarze temperatury i założeniu WDpF-owych 
maseczek, obaj Maćkowie rozpoczęli swe pierwsze 
zadanie – chronologiczną segregację list obecności z 2020 
i 2021. Po uporaniu się z tym, jeden z Maćków (ja) poszedł 
do sali SOD-u, aby tam w zachowaniu dystansu (trzeba 
było zdjąć maskę) wypić i zjeść przyniesione oranżadę  
i ciasteczka.  Zdarzyło się też, iż wychodząc z WDpF do 
domu, znalazłem pod samymi oknami Domu-Klubu płytę 
CD z nagranym czyimś rentgenem – oczywiście wróciłem 
szybko, aby oddać płytę Kasi. W międzyczasie Kasia 

powiesiła informację z numerem telefonu SA – na miejscu 
zgubienia, okazuje się, że najprawdopodobniej ta 
pacjentka mieszka w tej samej kamienicy, w której mieści 
się WDpF. 

Maciek Cz. 
 

 
 
Refleksje uczestników z Wieczoru Wtorkowego – 
Quiz przyrodniczy  
 
Jan M.: W ostatni wtorek, 25. 05., Jan, Olga oraz Tadeusz 
przygotowali quiz przyrodniczy. Pytania były bardzo 
interesujące i pouczające. Ja uznałem za wielce pożyteczne 
poruszenie kwestii odróżnienia kani od muchomora 
sromotnikowego. Tadeusz tworzył pytania związane  
z harcerstwem. Był w swoim żywiole.  Olga bardzo twórczo 
wymyślała nazwy zwierząt, np. „robakojad zwyczajny” 

jako wariant odpowiedzi  dla zmyłki… A dowiedzieć się, że 
sójka miauczy jak kot – bezcenne. 
 

Olga: Myślę, że wieczór, który współprowadziliśmy  
z Janem, ze wsparciem Tadeusza, był bardzo udany. 

Wypełniony ciekawostkami, wiedzą i śmiechem. Udział 
wzięli też: Iwona W., Piotr S., Piotr C., Paweł B., Maciek L., 
Maciek Cz., Piotr Sz. i Wiesława D. Nie zdążyliśmy 
odsłuchać wszystkich zagadek dźwiękowych, za to 
wyniknęły rozmowy, jak to często na naszych spotkaniach 
– nieco filozoficzne, np. Tadeusz zastanawiał się, czym jest 
wolność, Iwona zauważyła, że większość żywych 
organizmów się w jakiś sposób porozumiewa. Piotr Sz. 
zadał spontanicznie kilka pytań nt. prehistorycznych form 
życia, co zainspirowało nas do kontynuacji na przyszłość. 
Dowiedzieliśmy się, jaki jest największy żywy organizm na 
Ziemi (grzyb opieńka) albo która z wymienionych nazw nie 
odnosi się do gatunku ptaka – lodówka, mandarynka, 
kania czy piórkowiec – ciekawe, czy wiecie? :)  

 

Wiesława D.: Spotkanie wtorkowe było bardzo fajne i dużo 
się dowiedziałam o zwierzętach i ptakach. Było super. 

 

Piotr Sz.: Ostatni Wieczór Wtorkowy bardzo mi się 
podobał. Olga i Jan bardzo interesująco go poprowadzili. 
Wymyślili ciekawe pytania, niektóre były naprawdę 
trudne. Mnie najbardziej się podobały zagadki Olgi, 
ponieważ niektóre z nich były podchwytliwe ;) Na kilku 
całkiem poległem ;), ale dowiedziałem się paru nowych 
rzeczy o otaczającej nas przyrodzie. Olga sprytnie 

wymyśliła kilka pytań dotyczących zwierząt, do których 
były 4 albo 3 warianty odpowiedzi, ale jedno z tych 
zwierząt było wymyślone :) Uważam, że warto powtórzyć 
Wieczór Wtorkowy z quizem. Rozmawialiśmy o tym, żeby 
następnym razem zagadki dotyczyły początków życia na 
Ziemi i teorii ewolucji.  
 
Piotr C.: Wieczór ten wyjątkowy przygotowała Olga i Jan  
z SA. Chciałem powiedzieć, że oboje byli świetnie 
przygotowani do prowadzenia tego spotkania. Mogliśmy 
się dowiedzieć np. jakie zwierzę jest najszybsze na świecie, 
rozpoznawaliśmy poszczególne gatunki ptaków po 
odgłosach, śpiewie i poznać inne ciekawostki ze świata 

zwierząt. Czas spędziłem bardzo miło i mam nadzieję, że 
inni uczestnicy również. Wielkie brawa dla sekcji SA. 
Pozdrawiam! 
 

Wieści z Biura WDpF 
 
Zespół pracowniczy.  Ola De jest na zwolnieniu od  
17 maja do 1 czerwca. Marta ma urlop od 31 maja do  
7 czerwca. SOD będzie w tym czasie wspierany przez Kasię 
(spotkania SOD, działania) oraz Olę Ka i Julię (prowadzenie 



spotkań całodomowych, co w tym tygodniu należy do 
SOD) do czasu wdrożenia okresowej zmiany w strukturze 
WDpF – jak niżej. 
 
Okresowa zmiana w strukturze WDpF. Pomimo 
zgody społeczności WDpF na ZG 21 maja, że Biuro i Rada 
przygotują na kolejne ZG (28 maja) wniosek dotyczący 
okresowego umocowania działań SOD w SA i SZE, Biuro 
zrezygnowało na razie z przygotowania tego wniosku. 
Udało się nam bowiem uzyskać akceptację (oraz dużo 
dobrych opinii ze wszystkich Sekcji) dla samego 
rozwiązania, ale nie udało się przekonać wszystkich do 
tego, że Biuro i Rada miały istotne powody i wystarczające 
podstawy do tego, żeby we wniosku poprosić o akceptację 
takiego rozwiązania i zadać pytania dotyczące trybu 
wspólnego wypracowania konkretnych kroków dla 
wdrożenia go w życie. Dwie osoby z naszej społeczności 

zgłaszały swoje wątpliwości na różnych spotkaniach, także 
na spotkaniach już po ZG 21 maja. Gdy ktoś  
z wnioskodawców był wtedy obecny, wyjaśniał je  
w granicach swoich możliwości, ale wracały na kolejnych. 
Wątpliwości te Biuro traktuje bardzo poważnie, gdyż 
dotyczą realizacji Standardu o współzarządzaniu Domem-
Klubem oraz legitymacji wnioskodawców z Rady – 
Mirosława H. i Jakuba T. – do występowania w imieniu 
Rady (wątpliwości dotyczące Rady w ogóle nie były 
wyjaśniane, gdyż zgłaszane i omawiane były na 
spotkaniach bez udziału Mirka i Jakuba).  
Biuro poinformowało o tej sytuacji na spotkaniu 
śniadaniowym 27 maja. Tego samego dnia – zgodnie  

z ustaleniem na śniadaniowym – odbyło się otwarte 
spotkanie na ten temat, z udziałem osób zgłaszających 
wątpliwości, które nie zakończyło się jednak konkretną 
decyzją. Biuro i Rada mają w planie kontynuować 
rozmowy - mamy nadzieję na konsensus i przygotowanie 
wniosku umożliwiającego wdrożenie wypracowanego 
rozwiązania na ZG 11 czerwca. 
 
Dane o szczepieniach.  Co tydzień wysyłamy do Miasta 
dane o stanie szczepień w społeczności WDpF 
(anonimowe podsumowania informacji zebranych od 
chętnych osób, a dodatkowo informacje do Miasta i/lub 
Wojewody, o które jesteśmy proszeni. 

 
Ankieta Clubhouse International dotycząca 
sytuacj i  WDpF związanej z pandemią. Marta i Kasia 
wypełniły i wysłały w piątek (zgodnie z terminem) te 
ankietę, choć w wiele miejsc wpisałyśmy zgodnie z prawdą 
„brak danych”. Dostaliśmy podziękowanie od Colleen 
McKay z Uniwesytetu Medycznego w Massachusetts, 
która od lat prowadzi we współpracy z Clubhouse 
International badania Domów-Klubów na całym świecie. 

materiał z Biura opracowała Kasia 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 28.05.2021 r. 
 

Prowadziła Kasia, notował Jacek, łączyła Olga. Obecni byli:  
SA: Wiesława D., Monika K.; 
SOD: Agnieszka, Piotr S.; 
SZE: Julia, Paweł B., Magdalena P., Piotr Sz., Ola Ka,  
Artur P., Marta 
 
Przyjęliśmy plan ZG w zmienionej formie: harmonogram 
omówiliśmy na końcu, a wcześniej - dwie zgłoszone 
sprawy z ostatniej chwili.  
 
Sprawy z ostatniej chwili:  
W związku z pytaniem SZE zgodziliśmy się, aby ta Sekcja 
koordynowała przygotowanie i przeprowadzenie 

spotkania o WDpF dla studentów bioetyki UW i że nie jest 
do tego konieczny wniosek na ZG. 
 
Na prośbę SOD odczytaliśmy i zaakceptowaliśmy tekst  
o WDpF do materiałów organizatorów Kongresu Zdrowia 
Psychicznego, którego jesteśmy partnerem. Ustaliliśmy 
plan działania ws. grafiki do dołączenia.  
 
Zaakceptowaliśmy harmonogram na następny tydzień.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
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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