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    MIESIĘCZNIK                                           DOM DZIECKA NR 2 
  GRUDZIEŃ  2008             IM.DR.JANUSZA  KORCZAKA 
            NR 28                                                         WARSZAWA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 DOMOWE 

                WIEŚCI       
                                       

                        
                        WYDANIE ŚWIĄTECZNE 

RADOSNYCH ŚWIĄT I POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU!!! 
 
                                      JuŜ choinka przystrojona 
 W gwiazdki, bombki i pierniki 
                                      JuŜ się mieni jej korona 
                                      Świecą srebrne koraliki 
                                       
                                      Świat okryty białym puchem 
                                      Pochodzenia anielskiego 
                                      KaŜdy człowiek całym duchem 
                                      Czeka narodzin Jezusa małego 
 
                                      A gdy juŜ przyjdzie na świat dziecina 
                                      W serca człowiecze lejąc nadzieję                                                                                         
                                      Glob cały Święto wielkie zaczyna 
                                      Pęka opłatek, dusza się śmieje. 
 
                                      Tej jednej nocy, co złe zamiera 
                                      Świat przepełniony blaskiem boskiej chwały 
                                      Niechaj ta pełna dobra atmosfera 
                                      Będzie w nas Ŝywa przez Nowy Rok cały. 
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PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT W NASZYM DOMU 
                                       
   Tak jak trudno sobie wyobrazić szkołę bez dzieci, tak somo trudno myśleć o 
prawdziwych Świętach bez choinki. W tym roku przystrajanie iglastych 
drzewek, miało w Naszym Domu szczególny charakter. W pracach udział brały 
praktycznie wszystkie dzieci i wielu, wielu dorosłych. Stało się tak za sprawą 
fundacji Vide supra, która wpadła na pomysł zorganizowania wielkiej akcji 
ubierania choinek. Fundacja Vide supra to instytucja, która spełnia nasze 
najskrytsze marzenia!!! W tym roku dzięki naszym dobroczyńcom mogliśmy 
zakupić wiele niezbędnych rzeczy: szafki, półki, wykładziny, firany, zasłony, 
krzesła itp., na łączną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych!!! Po raz kolejny 
przekonaliśmy się, Ŝe zawsze moŜemy na Was liczyć. DZIĘKUJEMY!!!  

 
Praca wre! Jak widzicie 
pracują i duzi i mali. 
KaŜdy ma jakiś pomysł na 
ozdobę. Spod naszych rąk 
wychodziły przepiękne, 
kolorowe łańcuchy. 
ZuŜyliśmy tony 
kolorowego papieru i 
wiele kleju. Na 
przystrojenie czekały trzy 
choinki (po jednej na 
kaŜdą grupę). Gdy 
drzewka były juŜ gotowe, 
zanieśliśmy je na górę, by 

przyozdobić nasze grupowe 
korytarze. 
  Ubieranie choinki nie było jedyną 
atrakcją, jaka spotkała nas tego dni. 
Gdy drzewka były juŜ przystrojone, 
wszyscy mali artyści udali się na 
zasłuŜony wypoczynek do kręgielni. 
Nie trzeba chyba zaznaczać, Ŝe tę 
niespodziankę równieŜ zgotowała 
nam fundacja Vide supra. Zawody 
na kręgielni były wspaniałe!!! 

Do rywalizacji włączyli się wszyscy. 
Nawet mała Agnieszka, co prawda przy 
pomocy starszych kolegów i koleŜanek, 
starała się strącić pachołki. Chyba rzut 
się udał, bo Aga jest bardzo zadowolona. 
Przepraszamy za kiepską jakość zdjęć!!!
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PREZENTY OD POCZTY POLSKIEJ… 

 
 
W tym roku Mikołaj 
był dla nas 
szczególnie hojny. 
Obdarował nas 

mnóstwem 
prezentów. Na 
zdjęciu obok 
odbieramy prezenty 
ufundowane przez 
Pocztę Polską. 
Upominków było tak 
duŜo, Ŝe z trudem 
zdołaliśmy wszystkie 
zabrać na górę. 
DZIĘKUJEMY ZA 
PAMIĘĆ!!!  

 
 

…I OD IZABELI MIKO 
 
Pani Izabela Miko 
jest jedną z 
najpopularniejszyc
h polskich aktorek. 
Jej talent 
doceniono równieŜ 
za oceanem. Ze 
względu na nawał 
obowiązków pani 
Iza nie mogła 
osobiście wręczyć 
nam prezentów. 
Przywiozła je do 
nas jej mama. 
Jednak pani Iza 
zrobiła nam 
ogromną 
niespodziankę i odwiedziła Nasz Dom w przeddzień Wigilii. Pani Iza ma tak 
mało wolnego czasu, a mimo to pamiętała o nas i znalazła dla nas czas!!! To 
bardzo miłe! DZIĘKUJEMY i Ŝyczymy dalszych sukcesów zawodowych!!!  
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A MY TO MIESZKAMY W HILTONIE…  

 
JuŜ nie pierwszy raz hotel Hilton zaprasza nas na świąteczne spotkanie. To dla 
nas ogromny zaszczyt, Ŝe choć przez kila chwil moŜemy gościć w tak 
ekskluzywnym miejscu i poczuć się jak prawdziwi gwiazdorzy. 
 

 
Nie od dziś wiadomo, Ŝe świat biznesu, to przede wszystkim świat pięknych 
kobiet. Doskonałym potwierdzeniem tej tezy, jest powyŜsze zdjęcie, a na nim 
Agnieszka, Nikola, Zuzia i Kasia, wielu chłopców straciło juŜ dla nich głowy.. 

 
Organizatorzy 

przygotowali dla nas wiele 
atrakcji! Była wróŜka 
nienaturalnych rozmiarów i 

czerwonoskórzy 
przybysze… ten po lewej to 
chyba z Dzikiego Zachodu 
albo Batman jakiś… 
Z resztą, jakie to ma teraz 
znaczenie! WaŜne, Ŝe 
zabawa była naprawdę 
pierwszorzędna! 
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Sala, na której 
odbywało się 
przyjęcie, wręcz 
pękała od 

świątecznych 
dekoracji! Kelnerzy 
co chwila 
serwowali nam 
kolejne pyszności, 
a stoły aŜ uginały 
się od jadła i 
napojów. I 
ponownie te panie! 
Widać, Ŝe flesze 
aparatów i kamery 
ciągle za nimi 

podąŜały… nic dziwnego! Piękne panie zawsze zwracają uwagę męŜczyzn!!! 
 

UROCZYSTY OPŁATEK W PAŁACU KULTURY 
 
     Gdy dowidzieliśmy się, Ŝe mamy być gośćmi uroczystego spotkania 
opłatkowego, organizowanego w Pałacu Kultury i Nauki, nasza radość nie miała 
końca! W końcu nie kaŜdy moŜe dostąpić takiego zaszczytu! Był to szczególny 
dzień! W szkole byliśmy tylko do godziny dwunastej, potem pani Iwonka 
zabrała nas do Naszego Domu, przebraliśmy się i pod opieka pana Dyrektora 
oraz pani Basi pojechaliśmy na uroczyste spotkanie. 

Pomieszczenia w 
Pałacu Kultury i 
Nauki robią 
prawdziwe wraŜenie, 
szczególnie, kiedy 
przebywa się w nich  
w towarzystwie tak 
znamienitych gości. 

Spotkanie 
zorganizowane 

zostało przez władze 
Miasta Stołecznego 
Warszawy, wiec 
czuliśmy się 

szczególnie 
wyróŜnieni.  
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Na uroczystości 
obecni byli 
najznamienitsi ludzie 

Warszawy: 
kombatanci wojenni, 

bohaterowie 
Powstania 

Warszawskiego, 
prezydent miasta 
pani Hanna 
Gronkiewicz – Waltz 
oraz przedstawiciele 
kościoła. Spotkanie z 
tak wybitnymi 
osobami to dla nas 

niezapomniane 
przeŜycie. Wszyscy odebrali naszą obecność bardzo Ŝyczliwie i radośnie. 
 
Na spotkanie 
przyjechał równieŜ 
Mikołaj. Zaparkował 
sanie i ruszył do 
naszej komnaty. 
Rozdał nam 
wspaniałe prezenty. 
Patryś zerka 
ukradkiem do paczki. 
MoŜemy zdradzić, Ŝe 
w środku jest miedzy 
innymi super 
odtwarzacz MP4 i 
słodkie łakocie, ale 
więcej nie powiemy… 
 
 

 
Z radością przyjęliśmy wspaniałe 
prezenty, a ze smakiem zajadaliśmy się 
przygotowanym poczęstunkiem. Stoły 
wręcz uginały się od jadła, co widać na 
zdjęciu obok. Gdybym miał teraz 
wymieniać wszystkie przysmaki, to 
obawiam się, Ŝe gazetka musiałaby liczyć 
minimum 100 stron! AŜ tyle tego było!!! 
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UROCZYSTA WIGILIA W NASZYM DOMU 
 
Święta nie byłyby Świętami, a Nasz Dom nie byłby Naszym Domem, gdyby nie 
nasza wspólna uroczysta Wigilia. JuŜ od lat  organizujemy wspólne spotkanie 
wigilijne, na które zapraszamy naszych najbliŜszych. W końcu Wigilia, to 
szczególny dzień, dzień, w którym nie ma mowy o samotności i smutku!!! I 
choć przez wiele dni przygotowujemy się do tego spotkania, to zawsze wiemy, 
Ŝe warto, bo jakŜe miło jest zasiąść przy stole w atmosferze najbliŜszych i 
widzieć uśmiech zadowolenia na twarzach gości zaproszonych na uroczystość. 

 
Niejeden zapyta – dla kogo tyle wolnych miejsc!? A dla naszych najbliŜszych! – 
odpowiemy. Nasz Dom, to nie tylko nasze dzieci, ale równieŜ szereg osób, które 
w róŜnorakim sposób współpracują z nami, wspierając nasze starania o jak 
najlepsze warunki bytowe naszych wychowanków, a takich osób i instytucji na 
szczęście nie brakuje!!! Prawda, Ŝe wystrój robi wraŜenie!? Nic dziwnego nasze 
panie wychowawczynie długo pracowały nad prawidłowym ustawieniem stołów 
i nakryć, ale warto było, efekt jest szokujący!!! 
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Nieodzowną częścią Wigilii są Jasełka w wykonaniu naszych wychowanków. W 
tym roku ponownie staraliśmy się odegrać scenę narodzin małego Jezusa i jak 
zawsze w przygotowanie do występu włoŜyliśmy wiele pracy. Mieliśmy wiele 
obaw, na szczęście wszystko odbyło się zgodnie z planem. Na zdjęciu główni 
bohaterowie wieczoru – nasi aktorzy!!! 

 
A oto centralna cześć 
sceny – w tym oto 
miejscu przyszedł na 
świat Jezusek. 

BoŜonarodzeniowa 
szopka wyglądała 
przepięknie, a 
wszystko za sprawą 
pani Ani. Przy 
realizacji pomysłu 
pomagał jej dozorca 
– pan Darek. 
PrzecieŜ to 

prawdziwe 
Betlejem!!! 
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A oto nasi 
pastuszkowie, 

którzy przybyli 
do Betlejem, 
aby pokłonić 
się Jezusowi. 
Krzyś, Grześ, 
Patryś i 

Agnieszka 
zrobili 

prawdziwa 
furorę wśród 
widzów. Stroje 
leŜały na nich 
jak ulał! 
 
 
 

 
Mała Agnieszka 
stara się ukołysać 
do snu Jezuska, w 
tle słychać kolędę 
LulajŜe Jezuniu. Do 
tej sceny Agusia 
bardzo długo się 
przygotowywała i 
trzeba przyznać, Ŝe 
odegrała ja 
wzorowo!!! Mały 
Jezusek zasnął 
bardzo szybko i Aga 
ułoŜyła go w Ŝłobie 
obok Świętej 
Rodziny. 

 
W role narratora wigilijnej 
opowieści wcieliła się Agata. 
Wystąpiła w przepięknej sukni 
anioła, śpiewała kolędy i nadawała 
rytm całej sztuce. Przed występem 
miała ogromną tremę. Bała się, Ŝe 
zapomni, co naleŜy w danej chwili 
powiedzieć lub pomyli tekst. 
Niepotrzebnie. Wszystko było ok!!! 
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Po zakończeniu 
przedstawienia głos 
zabrał pan 
Dyrektor składając 

wszystkim 
najserdeczniejsze 

Ŝyczenia i dziękując 
gościom za dobre 
serce, współpracę i 
zaszczycenie swoją 
obecnością naszego 

spotkania 
wigilijnego. 
 
  
 

 
WIADOMOŚCI SPORTOWE 

 
WALKA O PUCHAR PREZYDENTA 

 
13 grudnia 2008 roku nasza druŜyna piłkarska wzięła udział w rozgrywkach o 
Puchar Prezydenta Warszawy. Turniej był silnie obsadzonych, a w zmaganiach 
o trofeum uczestniczyło aŜ piętnaście druŜyn. 
 

Zespoły 
podzielone 

zostały na trzy 
grupy. Nasz team 
w grupowych 

rozgrywkach 
walczył dzielnie. 
W pierwszym 

spotkaniu 
ulegliśmy 

druŜynie MOW 
Barska 1-4, 

następnie 
pokonaliśmy 
nieznacznie 

zespół Mini Tur 
Ochota 2-1. W   

trzecim spotkaniu równieŜ zanotowaliśmy wygraną. Pokonaliśmy Dom na 
Trakcie 2-1. Przyszedł czas na ostatni pojedynek w grupie. Naprzeciwko nas 
stanęła druŜyna Feniks Wola. Był to najbardziej zacięty i obfitujący w bramki 
pojedynek. Ostatecznie mecz po remisie 4-4 zakończył się podziałem punktów.  
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Zajęliśmy trzecie miejsce 
w grupie i ćwierćfinale 
trafili śmy na naszego 
odwiecznego rywala MOW 
Dolna. Po upływie 
regulaminowego czasu 
gry, na tablicy wyświetlał 
się wynik 4-4 i do 
wyłonienia zwycięscy 
potrzebne były rzuty karne. 
Nasi chłopcy zachowali 
więcej zimnej krwi 
pokonując rywali 2-1 i w 
ten sposób znaleźliśmy się 
w półfinale turnieju. W 
walce o finał zmierzyliśmy 
się z klubem piłkarskim Bemowa(ostatecznym tryumfatorem turnieju).  Niestety 
przegraliśmy i pozostało nam walczyć o trzecie miejsce. O brąz zagraliśmy z 
MOW Osowska i po raz drugi do rozstrzygnięcia spotkania niezbędne były rzuty 
karne (mecz zakończył się wynikiem 3-3). Tym razem jedenastki lepiej 
wykonywali nasi rywale i to oni zajęli trzecie miejsce, a my musieliśmy 
zadowolić się i tak bardzo dobrą i wysoką czwartą pozycją. Na uwagę zasługuje 
fakt, Ŝe byliśmy drugą placówka turnieju, w którym udział brały bardzo mocne 
warszawskie druŜyny piłkarskie. 
 

PIŁKARSKA LIGA HALOWA 
DOMÓW DZIECKA I OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH 

 
     Na dworze śnieg i bardzo zimno, lecz my ciągle szlifujemy formę przed 
rundą wiosenną, kopiąc piłkę na hali. W grudniu spotkaliśmy się z zespołami 
Gimnazjum Starówka oraz z druŜyną Radości. Pierwszego rywala pokonaliśmy 
gładko 7-1, w drugim spotkaniu zremisowaliśmy z zespołem z Radości 4-4.  
Nasza druŜyna gra w podstawowym składzie i chyba to jest nasza najsilniejszą 
bronią. Coraz lepiej rozumiemy się na boisku i doskonale współpracujemy .  
 

ODBIJANIE PIŁECZKI PRZY OSOWSKIEJ 
     Nasi koledzy z Osowskiej juŜ po raz kolejny zorganizowali turniej tenisa 
stołowego. Postanowiliśmy skorzystać z zaproszenia i spróbować swoich sił  w 
konfrontacji z najlepszymi. Nasz zespół reprezentowali Paweł Bogdalski i w 
singlu oraz Łukasz i Piotrek w deblu. Niestety nasi zawodnicy przegrali swoje 
eliminacyjne spotkania i nie przeszli do dalszych rozgrywek. 
     Tenis stołowy, to dyscyplina, w której nie mamy jeszcze większych 
sukcesów, lecz sumiennie trenujemy na naszej antresoli i wierzymy, Ŝe w 
niedługim czasie zaistniejemy na warszawskiej arenie.  
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DAJECIE NAM WIELE RADOŚCI 

 
W zamykającym 2008 rok wydaniu gazetki Domowe Wieści pragniemy złoŜyć 
najserdeczniejsze Ŝyczenie wszystkim tym, którzy swoja działalnością i dobrym 
sercem, wspierają Nasz Dom i pomagają nam spełniać marzenia. Takich osób i 
instytucji nie brakuje. Szczególne podziękowania składamy: 
 

- Fundacji Vide supra 
-Firmie IPSOS 
- Pracownikom Fortis Bank 
-Pani Izabeli Miko 
-Pracownikom Poczty Polskiej  
-Stowarzyszeniu Legii Warszawa 
- Firmie Inter Partners 
 

DZIEKI WAM SIĘ UŚMIECHAMY 
I RADOSNE BUŹKI MAMY 


