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Spotkanie Świąteczne 
Warszawskiego Domu  

pod Fontanną 

 
W piątek 24.12.2021  spotkaliśmy się jak co roku, tym 
razem zdalnie, na spotkaniu świątecznym członków 

i pracowników WDpF. Ja (czyli Jan) bylem prowadzącym, 

Olga zajęła się kwestiami technicznymi, a Ola ewentualną 

pomocą w prowadzeniu. Spotkanie odbyło się w luźnej, 

uroczystej i pogodnej atmosferze. Brały w nim udział 32 
osoby łączące się przez Skypa bądź telefonicznie. Na 

początku się ze sobą przywitaliśmy i mogliśmy coś od 

siebie przekazać. Następnie składaliśmy sobie życzenia 

świąteczne, a potem Aleksandra przeczytała życzenia od 

osób nieobecnych. Smutnym momentem było 
wspomnienie przez Kasię osób, których już na dobre nie 

ma z nami, a z powodu pandemii w ostatnim roku dużo 

osób odeszło. Staraliśmy się wszyscy składać życzenia 

szczerze od siebie. Sytuacja niektórych osób niestety 

sprawiała, iż z okresem świątecznym wiązały się nie tylko 

miłe uczucia, ale wszyscy cieszyliśmy się, iż mogliśmy się 
spotkać w naszym gronie. Na koniec trochę 

porozmawialiśmy wśród kilku osób, które pozostały. 

Spotkanie zakończyło się o 13. 
Jan M., SA 

 
Mnie się wydaje , że Święto to wyjątkowy dzień, trzeba 
go traktować inaczej niż dzień powszedni. Dlaczego? Otóż 
dlatego, że jest to dzień związany ze sferą duchową, na 
którą wpływa też pewnego rodzaju materia czy świą-
teczne pożywienie :) ale oparte o uprzejme, pełne miłości 
duchowej obcowanie wzajemne w rodzinie czy wśród 
przyjaciół. Nasze spotkanie świąteczne w WDpF-ie odby-
wało się w tym wigilijnym czasie, ale dla mnie była to 
5. rocznica śmierci mojej mamy, Małgorzaty. O 11 godzi-
nie zostałem połączony przez Olgę na spotkanie świą-
teczne, które było oparte na zdalnym składaniu sobie 
wzajemnie, czy właściwie całemu Domowi Klubowi, ży-
czeń.  Życzenia te były różne. Bardzo krótkie, inne pełne 
uczuć, bardzo często szczere, proste, płynące z serca. 

 

Tadeusz S., SA 
 

 
 

Spotkanie było bardzo udane.  Prowadzenie spotka-
nia było super. Było sporo osób, które dawno nie były na 
naszych  spotkaniach i osoby te, chociaż na chwilę, 
chciały się połączyć i złożyć życzenia świąteczne. 
Fajne są takie spotkania, bo przybliżają nam najpiękniej-
sze chwile świąteczne. 

Paweł B., SZE 

 



 

Życzenia Świąteczne 

 Najserdeczniejsze życzenia pogodnych, miłych 
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roczku! Niech 
Święta będą pełne serdeczności i  życzliwości, 
żeby nas otaczali ludzie o dobrej woli, życie sta-
wało się lżejsze, a Bóg nas miał w opiece. Żeby-
śmy byli zdrowi, szczęśliwi, radośni!  

Zosia L., SA 

 

 Wszystkiego najlepszego – zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, radości i pieniędzy :)  

Joasia K., SA 

 

 Wszystkich pozdrawiam, wszystkiego dobrego.  
 

Ewa J., SOD 

 

 Najserdeczniejsze życzenia: cudownych Świąt 
Bożego Narodzenia dla Warszawskiego Domu 
pod Fontanną, ciepła i wielkiej radości. Świąt da-
jących radość i odpoczynek oraz nadzieję, że 
Nowy Rok będzie szczęśliwszy. Z serdecznymi po-
zdrowieniami,  

Małgosia M., SA 

 

 Wszystkiego najlepszego w te Święta! Wesołych 
Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.  

Andrzej R., SZE 
 
 

 
„Zdrowych i wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego w 

Nowym Roku” Kartka od Barbary W. 

 Życzę w imieniu Rady Koordynacyjnej wszystkim 
członkom i członkiniom WDpF, pracownikom 

 i pracowniczkom oraz dyrekcji, a także członkom 
naszego Stowarzyszenia i wolontariuszom zdro-
wych, spokojnych Świąt! 

Mirek H., SA/Rada Koordynacyjna 

 

 Waldi i mama serdecznie pozdrawiają i życzą 
wszystkiego, co najlepsze!  

Waldemar K., SOD 

 

 Kochani Pracownicy i Klubowicze WDpF, zdro-
wych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spę-
dzonych w gronie najbliższych oraz wiary, nadziei 
i miłości w Nowym Roku życzy  

Kasia W. R., SA 

 

 Wszystkim życzę zdrowych i szczęśliwych Świąt, 
żeby zdrowie i szczęście dopisało w Nowym 
Roku! 

 Iwona W., SZE 
 

 Dla wszystkich – całej ekipy pracowniczej oraz 
członków i członkiń – radości, miłości, ciepła, 
spokoju – wszystkiego na najlepszego na Święta i 
na co dzień :) 

Konrad W., SOD 

 

 Zdrowych, spokojnych Świąt i dużo odpoczynku 
:) 

Aneta R. SA 

 

 Przede wszystkim dużo zdrowia i żebyśmy wszy-
scy się trzymali. Żeby było dużo serdeczności, że-
byśmy byli jak jedna rodzina!  

Danuta S., SA 

 

 Wesołych świąt! 
Małgorzata O., SZE 

 

 Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, abyśmy 
mieli zawsze pieniążki na projekty :) 

 
Agnieszka W. SZE 

 

 Wszystkiego najlepszego, serdeczności, 
zdrowia!  

Iza R., SA 

 

 Życzę zdrowia, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz 
pieniędzy! :) 

Jolanta M., SZE 

 

 Wszystkiego najlepszego, Wesołych Świąt, dużo 
zdrowia i pogody ducha! Wszystkiego dobrego w 
Nowym Roku, 

Marek K., SZE 



 Zdrowia i miłości wszystkim członkom Domu pod 
Fontanną!   

Ola P., SA 

 

 Życzy wszystkim wszystkiego najlepszego, a z 
Nowym Rokiem radości i siły na cały rok. 

 
Bartek O., SA 

 

 Radosnych, wesołych Świąt dla wszystkich 
członków, członkiń, pracowników! 

Ewa S., SOD 

 

 Wszystkim członkom zdrowych, wesołych, 
spokojniutkich i rodzinnych Świąt oraz 
szczęśliwego nowego roczku! 

Marian O., SA 

 

 Wszystkiego Najlepszego! 
Jarosław O., SA 

 

 Wszystkim Pracownikom i Członkom WDpF – 
tym, których znam i tych, z którymi jeszcze nie 
miałam okazji się poznać – zdrowych, pięknych i 
szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, a w 2022 
roku wiele radości i spełnienia najskrytszych 
marzeń! Obyśmy wszyscy trzymali się w tym 
trudnym, covidowym czasie, który zdaje się nie 
mieć końca. 

Justyna P., SA 

 

 Świąt wypełnionych radością i miłością niosących 
spokój i odpoczynek, Nowego roku spełniającego 
wszystkie marzenia, pełnego optymizmu, 

wiary  szczęścia i 
powodzenia  życzę wszystkim :)  

Monika L., SA 
 

 
Kartka od Moniki L., SA 

 

 Wszystkiego Najlepszego!  
Joanna J., SOD 

 Zdrowych, wesołych Świąt, szczęścia, 
pomyślności i wszystkiego najlepszego dla 
wszystkich na Nowy Rok życzę od siebie i od 
mamy.  

Piotr T., SOD 

 

 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Zdrowia 
i szczęścia życzę! 

Paweł Z., SOD 

 
 

 Najlepsze życzenia z okazji Świąt! 
Grzegorz S., SOD 

 

 Niech to Boże Narodzenie w dobro obfituje 
Niech się każdy w gronie bliskich jak najlepiej 
czuje 
I niech magią jak śniegiem wspólne chwile   

oprószy 
Tak by się w dziecięcą radość zanurzyć po uszy. 
Mam nadzieję, że te Święta przyniosą wszystkim 

radość i spokój. 
Agnieszka K., SOD/SA 

 

 Życzenia świąteczne! 
Robert B., SOD 

 

 Serdeczne życzenia Świąt radosnych, wesołych 
dla wszystkich członków i członkiń 

Ewa S., SOD 

 

 W dniu Święta Narodzenia Pańskiego życzenia 
zdrowia, radości, miłości, dostatku i wszelakich 
Łask od Dzieciątka Jezus i Jego Przeczystej Matki 
Maryi śle z wyrazami szczerej sympatii 

 
Maciek Cz., SOD 

 

 Wesołych i rodzinnych Świąt, dużo zdrowia i 
spokoju! 

Krzysztof S., SZE 

 

 Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i spokoju i 
żeby kolejny rok był lepszy i ludzki! 

Krystyna SZ, SZE 

 

 Wiele osób widzę po raz pierwszy na tym 
wyjątkowym spotkaniu. Chciałam wam 
wszystkim życzyć spokojnego czasu, dużo 
zdrowia, cierpliwości i wielu życzliwych osób 
wokół was. Wszystkiego dobrego!  

Ola S., SZE 

 

 Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia! 
Ola T., SZE 

 Najlepsze życzenia! 
Emilia G., SZE 



 Spokoju w tych niespokojnych czasach, dużo 
wytrwałości! 

Laurent B., SZE 

 

 Wszystkiego najlepszego i żebyśmy się nie dawali 
koronawirusowi 

Karina T., SA 

 

 Wszystkiego dobrego z okazji Świąt! 
Iza B., SZE 

 

 Zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt i 
szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich, 

 
Marek G., SZE 

 

 Wszystkiego dobrego! 
Andrzej G., SZE 

 

 Wszystkiego dobrego na Święta, 
Monika J., SZE 

 

 Dla wszystkich zdrowych, wesołych, pogodnych 
świąt i szczęśliwego Nowego Roku! 

Paulina R., SZE 

 

 Zdrowych, pogodnych, miłych Świąt, żebyście 
wszyscy się bawili i miło spędzali czas 

Janina G., SZE 

 

 Wesołych i zdrowych Świąt, spokoju oraz 
pomyślności, dla wszystkich w WDpF, szczególnie 
dla Kasi Boguszewskiej, 

Anna W., SZE 

 

 Zdrowych Świąt, ekstra spędzonego czasu i 
udanego Sylwestra! 

Iwona B., SZE 

 

 Dla wszystkich – dobrych, spokojnych, 
pogodnych, miłych świąt, 

Dorota L., SZE 

 

 Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku 
spełniającego wszelkie marzenia, pełnego 
optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia! 

 
Andrzej Dz., SZE 

 

 Serdeczne pozdrowienia i wszystkiego 
najlepszego! 

Anna W., SZE 
 

 Życzę pracownikom i członkom WDpF, żeby 
Święta były czasem ciepła i spokoju. Niech 
świąteczny czar trwa jak najdłużej i niech każdy z 

Was zawsze nosi w sercu świąteczną moc – moc 
spełnionych marzeń. Ponadto życzę pomyślnego 
Nowego Roku! 

Mirek S., SA 
 

 
Kartka od Stanisława N., SOD 

 

 Wszystkiego dobrego dla wszystkich z WDpF oraz 
ich rodzin, dużo zdrowia i pomyślności 

Krystyna Z. F., SZE 
 

 Wszystkiego najlepszego dla wszystkich z WDpF, 
dużo zdrowia i spokoju oraz szczęśliwego 
Nowego Roku! 

Piotr W., SZE 

 

 Wesołych, zdrowych, spokojnych świąt i całego 
kolejnego roku! 

Krzysiek K., SZE 

 

 Wszystkiego dobrego dla wszystkich, dużo 
zdrowia i spokoju! 

 Michał T., SZE 
 

 Wszystkim życzę dobrego świątecznego czasu, 
żebyście go spędzili po swojemu, tak jak lubicie, 
tak żeby było wam dobrze! Dziękuje Wam za ten 
rok. To był bogaty rok, jeszcze bardziej nas 
związał – pokazał, że jesteśmy silną 
społecznością. 

Marta W., SZE/Biuro 

 

 Dużo zdrowia i spokoju! 
Darek S., SZE 

 

 Pozdrowienia dla wszystkich! 
Ela S., SZE 

 

 Mocy pozytywnych emocji w te wyjątkowe dni! 
 

Ula J. SOD 



 Wszystkiego najlepszego, najprzyjemniejszego, 
zdrowia, szczęścia, miłości do samych siebie i do 
innych! 

Tomasz B., SOD 

 

 Ciepłych, Pogodnych, Radosnych i Zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

Magda P., SZE 

  

 Życzę wszystkiego co najlepsze: dużo zdrowia, 
szczęścia, pomyślności, cierpliwości, zapału do 
dalszej pracy i spełnienia wszystkich marzeń! 

 
Agnieszka K., SZE 

 

 Dużo zdrowia i spokoju i żebyśmy się trzymali! 
 

Marzena D.L., SOD 

 

 Hej, Wesołych Świąt dla wszystkich!  
Agnieszka, SZE 

 

 Wszystkiego najlepszego na Święta i na Nowy 
Rok!  

Bartek O. 
 

 Czasy takie, że najlepiej życzyć sobie, żebyśmy w 
następne święta spotkali się w tym samym (albo 
większym) składzie, najlepiej oko w oko, a nie 
zdalnie. 

Marek B., SZE 

 

 Życzę Wesołych Świąt, wszystkiego dobrego, aby 
każdy spędził Święta w rodzinnej 

               atmosferze. Paweł Z., SOD 

 

 Spokojnych i zdrowych przede wszystkim Świąt!  
 

Jacek Ż., SZE 

 

 Oby nas rozbroił swoją miłością Pan Bóg, który 
przyszedł na świat w dzieciątku Jezus! 

 
Tadeusz S., SA 

 

 Wszystkim pracownikom, członkom chciałbym 
złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i do siego 
roku 2022. Oby następny rok był lepszy, a  
pandemia poszła w czorta :) 

Piotr Ż., SOD 

 

 Życzę wszystkim wszystkiego, co najlepsze, 
mnóstwo dobrego jedzonka, dobrej atmosfery, 
dużo miłości, aby wszyscy spędzali czas w jak 
najlepszym gronie. Dobrego nowego roku!  

 
Maja B.K.  

 

 Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się 
świąt dla pracowników i członków życzy 

Sylwester! Pozdrawiam. 😍😎😃😘, 
 

Sylwester O., SOD 

 

 Wszystkiego dobrego Wam życzę – zdrowych, 
spokojnych Świąt!  

Konrad W., SOD 

 

 Wesołych Świąt wszystkim!  
Krysia Z.F.  

 

 Żebyście czas świąt spędzili tak, żeby było wam 
dobrze. A w nowym roku sukcesów, żeby 
udawało wam się wszystko to, czego się 
podejmiecie.  

Jacek S., SA 

 

 Żeby ten rok przyniósł dużo sukcesów, 
cierpliwości, spełnienia wszystkich marzeń! 

 
Julia G., SZE 

 
 

 
Kartka od Wiesławy D., SA 

 
 

 Zdrowych, spokojnych Świąt i spełnienia marzeń 
w nadchodzącym roku. Wszystkiego dobrego!  

 
Grażyna W., SOD 

 Zdrowych, pogodnych Świąt dla pracowników 
WDpF i wszystkich, którzy tu z nami są. Udanych 
Świąt, do zobaczenia w nowym roku! I do tego 
najlepsze życzenia dla wszystkich piesków 
i kotków :) 

Paweł B. 
 



 Zdrowia przede wszystkim! Spokojnych Świąt i 
spełnienia marzeń. Żebyśmy w Nowym Roku 
spotkali się już na miejscu, żebyśmy nie musieli 
korzystać tylko z połączeń elektronicznych.  

 
Kajetan S., SZE 

 

 Spokojnych, możliwie radosnych Świąt.  
 

Robert Sz., SZE 

 

 Chciałem wszystkim życzyć wesołych Świąt w 
rodzinnej atmosferze. Żeby Wam się sprawdziło 
wszystko, czego sobie życzycie. A jeśli sobie 
niczego nie życzycie, to żebyście byli pozytywnie 
zaskakiwani, szczególnie ludzką życzliwością :)  

 
Tomek S. 

 

 Zdrowia, aby wszystko się Wam układało, aby 
spotykały was miłe niespodzianki. Żeby ten Nowy 
Rok był początkiem czegoś pozytywnego.  

 
Jan M., SA 

 

 Życzę bardzo dużo zdrowia. Spokoju ducha i 
pogody ducha, cieszenia się z małych, 
niepozornych rzeczy. Odwagi do zmian w życiu, 
bliskości, przyjaźni i miłości.  

Olga O., SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wszystkim pracownikom i członkom Domu-
Klubu chciałbym złożyć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, pogodnych Świąt w domu 
rodzinnym, w pogodnej i solidarnej atmosferze. 
Chcę Wam też życzyć realizacji przyszłych 
planów, celów i marzeń, nadziei na zmianę i 
więcej optymizmu.  

Krzysztof W., SA 

 Zdrowych, wesołych Świąt. Wszystkiego 
dobrego!  

Wiesława D., SA 
 

 Wszystkim chciałam życzyć radosnych, pełnych 
spokoju i miłości Świąt.  

Monika K. SA 

 

 Spotykamy się z okazji tych Świąt już 20. raz – dla 

mnie to piękne potwierdzenie, że nasze więzi są 

w stanie pokonać czas i wielkie nawet 

przeszkody, takie jak obecna pandemia. 

Serdecznie życzę dziś nam wszystkim, by nasze 

więzi z ludźmi – zarówno te w WDpF, jak i inne – 

nie tylko trwały, ale nieustająco się wzmacniały! 
 

Kasia B., SA/Biuro 
 

 Najlepsze Życzenia Świąteczne przekazali 
również: 

 
Eugeniusz B. z SOD oraz Joanna K. i Zygmunt O. z SZE 

  

 
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, 

że 25 grudnia zmarł Jerzy Nasiegniewski,  
członek Sekcji Administracji WDpF od 12 lat. 

 

Żegnamy Cię Jerzy! 
 

Będziemy informować o pogrzebie. 
Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia. 



 

 
 

 
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, Olga;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr i Kasia;  
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. 
 

 
 

 
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 

 
*** 
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