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Nasze Stowarzyszenie 
 

W dniu 28 października na Cmentarzu w Górze Kalwarii 
pożegnaliśmy Edwarda Drężka, wieloletniego członka  
naszego Stowarzyszenia, który zmarł 21.10.2021.  
Danucie Drężek, żonie Edwarda i wszystkim bliskim  
przekazujemy szczere wyrazy współczucia.  

 

Sekcja Obsługi Domu 
 
CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE SEKCJI OBSŁUGI 

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

a częściowo w SZE. Wielu z Was wybrało już którąś z tych 

dwóch Sekcji jako swoją tymczasową Sekcje bazową  
i angażuje się w jej działania. SA i SZE serdecznie 

zapraszają kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń 

SOD pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje go 
wyjątkowo Olga. Zachęcamy do kontaktu!  

 

Wywiad Marty z Eweliną o działaniach Sekcj i  

Obsługi Domu .   
 

Marta: Od początku Twojego członkostwa, jesteś w Sekcji 

Obsługi Domu. Czy pamiętasz, dlaczego zdecydowałaś się 
właśnie na wybór tej Sekcji? Co Tobą kierowało? 

Ewelina: Tak. Pamiętam. Zdecydowałam się na wybór 
Sekcji Obsługi domu, bo bardzo lubię gotować dla siebie  

i przede wszystkim dla kogoś. Gotowanie to moja pasja. 

Bardzo lubię eksperymentować z nowymi przepisami. 
Gotowanie uspokaja mnie i odstresowuje.  

 

Marta: Z Newslettera dowiadujemy się, że poza WDpF 
korzystasz również z innych miejsc, jak np. 

Stowarzyszenie SPOZA czy oddział dzienny „Sanatorium 

Szczęśliwice”. Jakie dostrzegasz różnice, a jakie 
podobieństwa pomiędzy tymi miejscami a WDpF? 

Ewelina: Trudno mi to ująć w słowa. I w Stowarzyszeniu  
i w WDpF można liczyć na pomoc w poszukiwaniu pracy. 

W ramach Stowarzyszenia każdy beneficjent ma swojego 

trenera pracy. W SPOZA co 2 tygodnie są spotkania 
wspierające, które prowadzi doradca zawodowy  

i psycholog. Uczestnicy dzielą się tym, co potrzebują. 
Można przedyskutować różne problemy. Rozmowa jest 

na tyle luźna, że podciągnęłabym to pod Luźne Gadki  

w ramach WDpF. W „Sanatorium Szczęśliwice” mam 
typowe zajęcia terapeutyczne, np. terapię indywidualną, 

arteterapię i choreoterapię. Mam też co jakiś zajęcia 

ogrodnicze. Wszystkie instytucje, które opisałam 
zapewniają mi w jakimś sensie terapię, ale inny rodzaj 

terapii, co jest dla mnie bardzo dobre. Dom-Klub nie 

zatrudnia specjalistów typu psycholog. Jest w nim pomoc 

koleżeńska. WDpF funkcjonuje na zasadzie partnerstwa. 

Dzięki temu czuję, że nie ma w nim lepszych i gorszych 
osób. Wszyscy jesteśmy sobie równi.  

 

Marta: Czy jest coś, co szczególnie cenisz w działaniach 
WDpF? Jeśli tak, to co to jest? 

Ewelina: Tak. Szczególnie cenię to, że każdy może znaleźć 

jakieś zadania dla siebie w ramach WDpF. Każdy sam 
decyduje, na ile angażuje się w działania Domu-Klubu.  

 
Marta: Jakiś czas temu wraz z Agnieszką K. podjęłyście się 

stworzenia kulinarnego e-booka z przepisami od osób  

z Sekcji Obsługi Domu. Jakimi słowami zachęciłabyś 

członków i członkinie do przesyłania swoich przepisów  

i zdjęć potraw? 

Ewelina: Wszystkie przepisy do kulinarnego e-booka  
i zdjęcia potraw są bardzo cenne. Zdjęcia dań sprawiają, 

że te przepisy bardziej przemawiają do mnie i myślę, że 
do innych odbiorców też. Sporo osób może potrzebować 

pomysłów na jakieś nowe przepisy i jak powstanie książka 

kucharska członków i członkiń SOD, to będzie można 
inspirować się.  

 

Dziękuję za rozmowę! 
Marta  



Sekcja Administracji 
 
Na ostatnim Wieczorze Wtorkowym, 26. 10, który 

miałem przyjemność prowadzić (Olga zajmowała się 

łączeniem) rozmawialiśmy o książkach. Sporo czasu 
poświęciliśmy tematowi psychiatrii. Było o biografiach 

ludzi, którzy przeszli w życiu chorobę psychiczną, jak np. 
„Piękny umysł”, o historii genialnego matematyka i jego 

(zwycięskiej) walce z chorobą. Mówiliśmy o książkach 

historycznych, traktatach filozoficznych, religio-
znawstwie, no i oczywiście powieściach i poezji. 

Poruszyliśmy też temat ekranizacji. Wspomnieliśmy  

o formie papierowej, e-bookach i audiobookach. Kilkoro 
z nas wypowiedziało się, iż sami chcieliby pisać. Wszyscy 

się zgodziliśmy, iż czytać warto. Spotkanie wydało mi się 
bardzo ciekawe 

Jan 

 

 
 

Ogólne zasady czterech organizacj i , wspólnot, 

stowarzyszeń czy klubów, zrzeszających aktywnych 
młodych sercem, bądź duchem czy ciałem ludzi, wśród 

których znajduję miejsce dla siebie, zauważając potrzeby 

innych. 
 

Myślę, że głównym, naczelnym zadaniem każdej z tych 

wspólnot: Konfraterni świętego apostoła Jakuba 
Starszego, Warszawskiego Domu-Klubu na Muranowie 

przy Nowolipki 6a, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
czy Klubu Seniora im św. Jana Jerozolimskiego (Fundacja 

Kawalerów Maltańskich) jest troska, dbałość o zdrowie, 

kondycję tego, kto pragnie rozwoju swojej osobowości,  
a także kontaktu z innymi. Chciałbym tu stwierdzić, że 

obcowanie, relacja z ludźmi nie tylko są dla mnie źródłem 

radości czy przynoszą mi swego rodzaju korzyść, ale także 
czynią mnie, a także jak przypuszczam, moich współbraci 

czy siostry, szczęśliwymi, niepozbawionymi pokory  
i refleksji nad  sensem naszego życia, tu na naszej ziemi 

matce. Chcę na koniec mojej wypowiedzi przytoczyć 

słowa biskupa Michała Janochy – powiedział tak: 

“Nieważna jest przeszłość czy przyszłość, ważne jest 

dzisiaj” – teraźniejszy czas. Także sugeruje on, że w życiu 
człowieka dużą wagę powinna odgrywać „cisza, adoracja, 

a także modlitwa”. W czasie spędzonym na 

pielgrzymowaniu można zastanowić się jak rozwiązywać 

swoje problemy. Człowiek w marszu – aktywny, to osoba 

myśląca, czuwająca, odpowiedzialna, natomiast czas 
spędzony na fotelu, kanapie czy krześle nie jest korzystny, 

przynajmniej dla mnie, chyba że przyrządzam posiłek czy 

piszę. Jeżeli mogę poradzić coś moim młodszym kolegom 
czy koleżankom, to hasło „ruch to zdrowie”, a także  

„w zdrowym ciele zdrowy duch”. Dbajmy nie tylko  

o siebie, ale także o rodzinę, bliskich, przyjaciół  
i nieprzyjaciół. 

 
Chciałbym wyrazić wdzięczność, że nasze państwo – 

Polska, zapewnia prawną opiekę i istnienie tych 

organizacji, zarówno świeckich jak i opartych na 
wartościach religijnych, które pozwalają na różne 

kształtowanie postaw obywatelskich. 

 
Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników 

Newslettera i życzę przyjemnej lektury tego pisma. 
Tadeusz 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Spotkania stacjonarne, spotkania zdalne.  

Dla mnie dwie formy spotkań: stacjonarne i zdalne są 
przydatne. Kiedy dopadnie nas jakaś przyczyna 

nieobecności na spotkaniach, to mamy wybór między 

spotkaniem zdalnym lub stacjonarnym. Uważam to za 
pozytywne rozwiązanie. Nie mogę uczestniczyć  

w spotkaniu stacjonarnym, ale mogę uczestniczyć  
w spotkaniu zdalnym. Mam obecność na spotkaniu. 

Mogę dowiedzieć się, co było tematem spotkania. 

Możemy wyrazić swoje zdanie na dany temat. Możemy 
podtrzymać swoją aktywność w grupie. A jeśli wydarzy się 

jakaś awaria komputera, to się tym nie martwię, bo wiem, 

że mogę poradzić sobie np. mailowo, czy telefonicznie  
i w ten sposób mogę wytłumaczyć swoją nieobecność. 

Ale kiedy pozwala mi na to moje zdrowie i nie przytrafia 

mi się jakaś losowa nieobecność, to uważam spotkania 
stacjonarne za dobre. 

 
Epidemia koronawirusa przerwała mi udział w spotka-

niach stacjonarnych i to spowodowało, że nabrałam 

większej chęci do korzystania z komputera. Nauczyłam 
korzystać się ze Skype czy zooma. Nawet zapisałam się  

na lekcje j. angielskiego do p. Thorkilda i zapisałam się na 



szkolenie z j. angielskiego przy Fundacji Edukacji  

i Przedsiębiorczości w Warszawie.  

 
Nabrałam większej chęci i odwagi do nauki nowych 

umiejętności. Pozdrawiam,  
Członkini Sekcji Zatrudnienia i Edukacji 

 

Sobota rekreacyjno-towarzyska już 6 l istopada!  
. . . jeśl i  znajdzie s ię 7 chętnych osób :)  Przypomi-

namy o zapisach na sobotę rekreacyjno-towarzyską  
6 listopada 2021 r. Planujemy wyjście do kina – a dokład-

niej Multikina Złote Tarasy w centrum, a następnie 

wspólne pójście do WDpF i podzielenie się wrażeniami  
z seansu (przy np. kawie i ciastkach lub co kto sobie przy-

niesie we własnym zakresie). Planowane godziny wyda-

rzenia to od około 11 do 16 i będą zależały od godziny 
seansu wybranego filmu – niestety nadal nie ukazał się 

repertuar na sobotę. Film wybierze w środę komitet  
organizacyjny (Paweł, Jacek, Julia, Olga) wraz z osobami, 

które zapiszą się we wtorek lub środę – dlatego zachę-

camy do szybkiego zgłaszania się :) Ceny biletów będą 
uzależnione od liczby osób jaka się zapisze. Zachęcamy do 

dzwonienia, ta sobota będzie okazją nie tylko do obejrze-

nia filmu na dużym ekranie, ale też po prostu spotkania 
się, spędzenia miło czasu i pogadania :) 

 

Zapisy do piątku 5.11 do 13.30 pod numerem Sekcji  
Zatrudnienia i Edukacji: 518 580 898 

 
Po szczegółowe informacje zgłoś się Olgi z SA lub Julii  

z SZE. 
Paweł B., Julia, Olga 

 

Wieści z Biura WDpF 
 

Kasia uczestniczyła z ramienia Biura i  całego 

WDpF oraz Stowarzyszenia w uroczystościach 
pogrzebowych Edwarda Drężka.  Zarówno Danusię, 

jak i Edwarda znam kilkanaście lat, więc było to dla mnie 
szczególnie ważne. Przekazałam Danusi wyrazy współ-

czucia w imieniu naszej społeczności oraz indywidualnych 

osób, w tym od Marty W., Mirka H., Jakuba T. i Maćka Cz. 

Dziękuję wszystkim.  

 

Trwało ( i  potrwa do czwartku 4 l istopada do 
16:00) intensywne przygotowywanie naszej 

oferty na konkurs dotyczący tzw. aktywizacji  

zawodowej.  Będzie w niej wszystko co do tej pory  
dotyczyło prowadzenia naszego Zatrudnienie Przejścio-

wego, Samopomocowego Klubu Pracy i spotkań o ścież-
kach zawodowych oraz kilka rzeczy nowych wobec  

kończącej się nam umowy (patrz Newsletter nr 73). 

Marta koordynuje całość tych prac, pisze większość 

oferty i konsultuje nasze wątpliwości z osobami z Miasta 

(w tym na ostatnim spotkaniu Branżowej Komisji Dialogu 

Społecznego). Kasia pisze niektóre fragmenty oraz kon-
sultuje z Martą decyzje dotyczące jak najlepszego opisu 

planowanych działań - z punktu widzenia naszych potrzeb 

oraz wymogów konkursowych. Jeśli masz opinie co  

powinna zawierać ta oferta i chcesz włączyć się w jej two-

rzenie - daj znać Marcie. Termin jej złożenia to  
4 listopada.  

 

Zespół pracowniczy.  Kasia była na urlopie w dniach 
28 i 29 października, Marta będzie 2 listopada. W przy-

szłym tygodniu na urlopie będzie też Jacek – konkretne 

dni w ustalaniu. Agnieszka K. jest na zwolnieniu lekarskim 
do 10 listopada, Ola De jest na zwolnieniu cały czas.  

Materiał z Biura przygotowała Kasia 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 29.10.2021 r. 
 
Udział wzięli: Jacek (łączący i prowadzący), Olga 

(notująca), Maciek Cz., Wiesława, Jacek Ż., Ola S., Julia, 

Marta, Paweł B. 
 

Harmonogram został przyjęty. 

 
Ogłoszenie Pawła J.: Poszukuję współlokatora do 

mieszkania trzypokojowego do pokoju z drugim 

lokatorem. W mieszkaniu obecnie mieszkają 3 osoby, 

czyli Krzysztof w pokoju jednoosobowym, ja w pokoju 

jednoosobowym i Kamil w pokoju dwuosobowym. 
Mieszkanie jest na 7. piętrze na Tarchominie z dużą 

windą. Jest duża łazienka z wanną, kuchnia z oknem. 

Pokój dwuosobowy jest z balkonem i oknem. Atrakcyjna 
cena to 450 zł już z rachunkami, za zamieszkanie w pokoju 

dwuosobowym z Kamilem. Mieszkanie jest położone  
w pięknej okolicy. Są hipermarkety, Żabka, inne sklepy, 

bazarki. Jest 5 minut pieszo do tramwaju jadącego  

10 minut do Metra Młociny z przystanku Tarchomin.  
Są Kościół – 3 min. pieszo, apteka całodobowa  – pieszo  

3 min. itp. 

 
Telefon do Pawła przekażemy osobom zainteresowanym 

– skontaktuj się z Sekcją Administracji. 

  



 
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 – 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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