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Nasze Stowarzyszenie 
 

Chcielibyśmy zakomunikować całej społeczności WDpF, 
członkom i członkiniom, pracownikom i pracowniczkom, 

wolontariuszom i wolontariuszkom, że możecie się z nami 

kontaktować w sprawach wszelakich: pretensjach, 

pochwałach i pomysłach, pisząc na adres 

rada.wdpf@gmail.com, bądź zwracając się  

w poszczególnych Sekcjach do dwóch członków Rady: 
Mirosława Horbatego, przewodniczącego Rady (SA) oraz 

Piotra Szofa, skarbnika Stowarzyszenia (SZE). Zwracać się 
można do nas indywidualnie, zbiorowo lub sekcyjnie. 

Sygnalizujemy przy tym, że wszelkie kwestie Rada 

podejmuje solidarnie oraz z myślą o możliwie największym 
dobru Warszawskiego Domu pod Fontanną. 

Rada Koordynacyjna Zespołu Regionalnego Koalicji  
na Rzecz Zdrowia Psychicznego 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I  CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI 

DOMU! W związku z okresowymi zmianami w strukturze 
WDpF, zadania SOD zostały umocowane częściowo w SA, 

a częściowow SZE. Zapraszamy Was serdecznie do udziału 
w spotkaniach Sekcji Administracji i Sekcji Zatrudnienia  

i Edukacji. Liczymy na Waszą obecność! Telefon dla człon- 

ków i członkiń SOD pozostaje bez zmian 508-492-762  
i obsługuje go Agnieszka. Zachęcamy do kontaktu! 

 

5 zaskakujących korzyści  z picia wody.  „Czysta woda 
zdrowia doda”, takie powiedzenie słyszymy często, ale czy 

to prawda? Dzisiaj sprawdzimy cudowne właściwości 
wody.  

• Woda reguluje temperaturę ciała i jest niezbędna 

w prawidłowym trawieniu pokarmów. 
• Odchudzasz się? Woda pomaga poradzić sobie 

z nagłym uczuciem głodu, a także świetnie zastępuje 

gazowane i słodzone napoje. Picie wody łagodzi  

ból głowy (zbyt małe nawodnienie tkanki mózgowej), 
także zanim weźmiemy tabletkę przeciwbólową, warto 

jest wypić szklankę wody. 

• Woda poprawia kondycję skóry. Dzięki wodzie skóra 
pozbywa się toksyn i wygląda świeżo i sprężyście.  

• Woda to motor dla metabolizmu. Złe nawodnienie 

spowalnia wszystkie funkcje organizmu człowieka.  
• Woda poprawia sprawność intelektualną, koncentrację 

i kondycję fizyczną. Działa także jak smar dla stawów. 

Dzięki niej czujemy się lepiej. Dlatego jeśli dużo czytasz, 
grasz w szachy, czy uprawiasz sport, warto sięgnąć po 

wodę.  
 

 
 

Pij wodę, a organizm odwdzięczy się witalnością 

i zdrowiem. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie 
wody są zdrowe. Na rynku pojawiło się bardzo dużo 

smakowych wód, które w swoim składzie mają substancje 
słodzące. Najlepszym wyborem jest zwykła woda 

mineralna, a jeśli ktoś nie lubi smaku czystej wody, to 

podaję szybki przepis na pyszny i zdrowy napój:  
 

• litr wody  

• gałązka mięty  
• ½ cytryny pokrojonej w plastry (można dodać maliny, 

jagody, jeżyny bądź inne owoce) i gotowe!  

 
Smacznego życzę. 

Agnieszka 

mailto:rada.wdpf@gmail.com


Sekcja 

 Zatrudnienia i Edukacji 
 

Nasze kontakty z Lisą Orzel !  Lisa to sympatyczka 
modelu Domu-Klubu oraz WDpF. Mieszka w Delaware  

w USA, ale odwiedza Polskę i nasz Dom-Klub. W maju Lisa 

napisała, że śledzi nas na Facebooku, że jest dumna z tego 
jak działamy każdego dnia, że tęskni i ma nadzieję 

zobaczyć się z nami w 2022. Dodała, że przelała darowiznę 
na WDpF. W Sekcji Zatrudnienia i Edukacji postanowiliśmy 

przygotować niespodziankę – autorską kartkę oraz 

podziękowanie (treść wymyśliliśmy w SZE). Ewelina 
tłumaczyła tekst na j. angielski, Marta i Maja zrobiły 

drobną korektę. Oto efekty (do Lisy wysłaliśmy 

anglojęzyczną wersję ): 

 

„Cześć Lisa, 
przepraszamy, że długo milczeliśmy, ale szykowaliśmy dla 

Ciebie niespodziankę! A mianowicie kartkę z podzięko-

waniami :) 
 

Bardzo Ci  dziękujemy za pamięć o Warszawskim 

Domu pod Fontanną, za Twoją życzliwość  
i  nieustające wsparcie!  

Członkowie i pracownicy WDpF” 
 

Poniżej kilka słów od Mai: 

 

Cześć! 

Jestem Maja Baranowska-Karwacka, od mojego 
podwójnego nazwiska przybrałam pseudonim artystyczny 

Baranek w Karwaszu. Jestem autorką kartki, mam 
nadzieję, że dziewczyna z napisem na twarzy przypadnie 

Ci do gustu. Na co dzień rysuję w stylu manga, trzyma się 

on mnie od zawsze. Piszę również historyjki i historie, 
pracuję nad książką ilustrowaną dla nastolatków. 

Rozmawiałam o Tobie z Martą i jestem Ciebie bardzo 

ciekawa! Niesamowicie lubię poznawać osoby ze 
wszystkich stron świata i szlifować dzięki nim swój 

angielski. Jeśli masz chęć zobaczyć więcej moich prac – 
zapraszam na mój fanpage na Facebooku: @Baranek  

w Karwaszu pisze i ilustruje. Pozdrawiam serdecznie! 
Maja Baranowska-Karwacka, 

członkini Sekcji Zatrudnienia i Edukacji  

 
Z kolei Piotr z Sekcji Obsługi Domu chciałby nawiązać 

z Tobą kontakt i pyta o Twój adres mailowy.” 
Marta 

 

 
Autorka: Maja Baranowska-Karwacka 

 

Wieści  z Samopomocowego Klubu Pracy.  Podpisali-

śmy porozumienie o współpracy z Wydziałem Spraw  

Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola m. st. Warszawy! 
Dzięki temu już niedługo wznowimy miejsce Zatrudnienia 

Przejściowego na stanowisku kuriera. Ola i Marta –  

opiekunki miejsca Zatrudnienia Przejściowego – przepro-
wadzają rozmowy z osobami chętnymi. 

Ola 

 

Zaproszenie na spotkanie ze studentami bioetyki.  

W najbliższy wtorek (29.06.) o godzinie 14:00 odbędzie się 

spotkanie zdalne społeczności WDpF ze studentami 
bioetyki z Uniwersytetu Warszawskiego.  

Na spotkaniu opowiemy o modelu Domu-Klubu  
i o Warszawskim Domu pod Fontanną. Postaramy się 

przybliżyć studentom działania każdej Sekcji, a także nasze 

sukcesy w działaniach zdalnych. Członkowie oraz 

pracownicy będą mogli opowiedzieć o swoich 

doświadczeniach i historiach związanych z WDpF. Na 

zakończenie spotkania będzie możliwość zadawania 
pytań, a także udzielenia odpowiedzi na pytania nurtujące 

studentów. Zapraszam do udziału :)  
Julia 

 

Sekcja Administracji  
 

Poniedziałkowy dzień w WDpF – naszymi oczami.  
Konrad: W WDpF jestem praktycznie co tydzień.  

Poniedziałkowe spotkanie było bardzo ciekawe. Wcho-
dząc do WDpF przez przypadek poznałem nowego kolegę 

-–Mariana. Myślałem, że Marian pomylił się i szukał klatki 
schodowej, chciałem mu pomóc. Okazało się, że Marian 

też jest członkiem Domu-Klubu, ale nigdy wcześniej nie 

spotkaliśmy się. Miło jest poznawać nowe osoby. Razem  
z Marianem pomagaliśmy sprzątać, wynieśliśmy śmieci  



i uczestniczyliśmy w spotkaniu SA. Fajne było to, że zapla-

nowaliśmy prace wspólnie z innymi członkami i pracowni-

kami WDpF.  
 

Marian: Spotkanie z Konradem było bardzo pozytywne. 

Konrad jest otwarty, entuzjastyczny. Konrad lubi wspólnie 

działać i dobrze mi się z nim pracowało. Wspólne 

planowanie dnia jest ważne, trzeba planować  
i wykonywać zadania, bo to jest budujące.  

 

Piotr: W poniedziałek odbyło się spotkanie Sekcji 
Administracji w mieszanej formie stacjonarnej i zdalnej. Ja 

uczestniczyłem w nim w formie zdalnej za pomocą 

Skype’a. Mieliśmy trochę problemów technicznych. Na 
początku nie wszyscy nawzajem się słyszeli. Na szczęście 

udało się nam jakoś te problemy pokonać. Spotkanie 
przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Wzięły w nim 

udział osoby, które nie brały udziału w spotkaniach 

w formie zdalnej, więc była to dla mnie okazja do poznania 
wcześniej niewidzianych osób. Po przedstawieniu się 

wszystkich osób wzięliśmy się za sprawy WDpF.  

W niedalekiej przyszłości planuję wziąć udział  
w działaniach SA w formie stacjonarnej. 

 
Kasia: Dzień Sekcji Administracji to nie tylko dyskusje, ale 

też konieczne zadania, na które trzeba się najpierw 

umówić. A gdy jest to dzień w WDpF, to: sprzątanie w SOD 
– Agnieszka i Marian, w Biurze – Kasia i Konrad,  

w SA – Olga i Jan, i tak dalej... Życie :) 
 

 
 

Wpływ wysiłku czy intensywnego działaniu na 
zdrowie fizyczne i  psychiczne.  Temat ten 

wielokrotnie powracał w Sekcji Administracji i pewnego 

dnia na zebraniu naszej Sekcji prowadząca to spotkanie 
nasza szefowa zaproponowała mi napisanie o tym tekstu. 

Piszę to następnego dnia po powrocie z pielgrzymki do 

Kalwarii Pacławskiej, która znajduje się nad miastem 

Przemyśl. Wznoszenie się lasem bukowym, kiedy droga 

jest w miarę sucha, nie jest bardzo trudne, ale wymaga 

pewnego wysiłku, może powodować zadyszkę. Potem gdy 

wchodzimy w las – gdzie ślady traktora porozjeżdżały 

teren i stoi w nich woda pełna małych żabek, a wokół jest 
błoto i wilgotna ziemia – marsz wymaga wyboru każdego 

kroku, aby nie poślizgnąć się. Pokonywanie wielu 

kilometrów najpierw czerwonym, a potem niebieskim 

szlakiem i posuwanie się do góry jest dość męczące, 

szczególnie jeżeli się pocisz i nie uzupełniasz utraty wody 
z organizmu. No ale po osiągnięciu celu posiliłem się 

zasłużoną porcją gorącej zupy z chlebem powszednim,  

a także podziękowałem za dojście do tego miejsca Panu 
Bogu, co było satysfakcjonujące i radosne, a także 

powodujące we mnie spokój i wewnętrzną harmonię 

złączenia się z otaczającą naturą – śpiew ptaków, drzewa, 
prześliczna łąka, trawy wysokie i pejzaże zapierające dech 

w płucach. 
Tadeusz 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Znów nas zalało!  Rura spustowa – ta po lewej stronie 

od drzwi wejściowych do WDpF, idąca od rynny na górze 
– od lat powoduje zalania WDpF, szczególnie małego 

pokoju, korytarza i Biura. Pomimo wiedzy wszystkich 

odpowiedzialnych i współodpowiedzialnych za ten stan 
(Wspólnota Mieszkaniowa budynku, firma WIKO jako 

zarządca budynku, Administracja) nie została do tej pory 

naprawiona. Wymagałoby to trochę wysiłków 
remontowych, jako że jest ona wbudowana w ścianę 

budynku. Być może to właśnie jest powodem zwlekania  
z naprawą. Owszem – dostajemy odszkodowania na 

kolejne remonty i naprawy tam, gdzie gołym okiem widać 

zniszczenia spowodowane przez wodę. Nikt nie jest  
w stanie wynagrodzić nam natomiast stresów, wyłączania 

całego lub części Domu z działania oraz ogromu prac 

związanych najpierw z wylewaniem wody i ratowaniem 
rzeczy, potem przygotowaniami do remontu, w końcu 

sprzątaniem po remoncie. Także zwykłego poczucia naszej 

krzywdy, obok poczucia bezradności wobec kolejnych 
zniszczeń mienia, obojętne już nawet czyjego.  

Również tym razem interwencja firmy WIKO skończyła się 
jak na razie na oczyszczeniu rur z liści itp. Wszyscy wyżej 

wymienieni solennie zapewnili nas, że zgłosili sprawę 

sobie nawzajem :( Kierownik ADK1 dodatkowo 
poinformował, że zgłosi sprawę do pełnomocnika Miasta 

współpracującego ze Wspólnotą mieszkaniową. Czekamy 

na prawdziwą, skuteczną interwencję! 
 

Zatrudnienie Przejściowe w Urzędzie Dzielnicy 
Wola. Burmistrz Dzielnicy podpisał Porozumienie  

o współpracy dot. Zatrudnienia Przejściowego. Z naszej 

strony Porozumienie ma być podpisane przez członków 
Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na 



rzecz Zdrowia Psychicznego: Przewodniczącego (Mirosław 

Horbaty) oraz Skarbnika (Piotr Szof). Marta i Ola Ka. 

(opiekunki tego Miejsca Zatrudnienia Przejściowego) 
rozmawiały z członkami i członkinią zainteresowanymi 

podjęciem pracy na stanowisku kuriera. 
 

Zaczynamy nowy tygodniowy harmonogram 

WDpF. Zgodnie z wnioskiem Biura przyjętym na ZG dwa 
tygodnie temu, od poniedziałku 28 czerwca zaczynamy 

regularne działania w WDpF, w tym cztery dni oparte na 

strukturze Dnia Zorientowanego na Pracę sprzed 
pandemii. SA działa na Nowolipkach w poniedziałki  

i czwartki, a SZE w środy i piątki. 

 
Zespół pracowniczy.  Agnieszka jest na zwolnieniu od 

28 czerwca do 2 lipca włącznie. Ola De jest na zwolnieniu 

do końca czerwca. Ola Ka. jest na urlopie od 29 czerwca 

do 13 lipca włącznie. 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 25.06.2021 r. 
 

Zebranie Generalne prowadziła Sekcja Administracji.  
Łączyła Olga, prowadziła Kasia, notowała Agnieszka.  

Obecni: Olga, Kasia, Ewa, Wiesia Mirek, Jan, Ewa, Ola,  

Julia, Marta, Piotr Sz., Paweł.  
 

Plan spotkania został zaakceptowany. 
  

Ogłoszenia indywidualne:  Piotr Ż. przyjmie klasery na 

znaczki, gdyby ktoś miał do oddania.  Maciek w dalszym 
ciągu prosi o pomoc w nawiązaniu kontaktu w języku  

angielskim z członkami z Domów-Klubów ze świata.  

 

Przyjęliśmy harmonogram działań zdalnych na przyszły  

tydzień (Uwaga! Sporo zmian – prośba o śledzenie postów 
na Facebooku i informacji w Newsletterze ). Jest wolne 

miejsce na czwartkowych spotkaniach z językiem ang.  

z Thorkildem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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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