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    MIESIĘCZNIK                                           DOM DZIECKA NR 2  WRZESIEŃ2008             IM.DR.JANUSZA  KORCZAKA 
            NR 25                                                         WARSZAWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM!!!  
                 DOMOWE 

                WIEŚCI       
                                

                     Przedstawiamy się: 
                     Kasia: 
                     Siemka panie i panowie!   
                     Zwę się Kasia, kaŜdy powie 
                     śe z Kasiuli cud dziewczyna 
                     Myję, sprzątam i pomagam 
                     Wszystkich ganię za bałagan                  
                     Jednym słowem jak malina 
                     Co przebija przez listowie 

                               Rośnie ze mnie cud dziewczyna 
                               Chłopcom juŜ zawracam w głowie 
                               Nikola: 
                               Dzień dobry, a moŜe siema 
                               Przepraszam. ZŜera mnie trema 
                               No dobrze. Na mnie juŜ pora 
                               Powiem tylko, Ŝe jestem Nikola 
                               I chyba nie sprawie przykrości nikomu 
                               Mówiąc, Ŝe jestem najpiękniejszą 
                               Blondynką w tym domu. 
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   Witamy po wakacyjnej przerwie. Wracamy do szkoły, wracamy równieŜ do 
redagowania gazetki. Tegoroczne wakacje, były dla Was nadzwyczaj 
atrakcyjne. Zaraz po ostatnim szkolnym dzwonku wyjechaliście w góry, potem 
był długi pobyt nad Bałtykiem i ponownie wyjazd w góry. NaleŜy przyznać, Ŝe 
przejechaliście Polskę wzdłuŜ i wszerz!!!  
      Powtórzę się po raz setny, ale nie pozostawiacie mi wyboru. Proszę Was o 
większe zaangaŜowanie w redagowanie gazetki. Jest kilka osób, które dość 
systematycznie starają się napisać parę zdań, lecz osoby te moŜna policzyć na 
palcach jednej ręki, a szkoda, bo gdyby kaŜdy z Was raz w miesiącu naskrobał 
choć kilka zdań, to gazetka miałaby zupełnie inny wyraz. To jest Wasza pismo i 
to Wy powinniście decydować o jego charakterze. Mam nadzieję, Ŝe po 
wakacyjnej przerwie, liczba małych redaktorów zdecydowanie wzrośnie. 
 

JUBILEUSZ WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA 
WIO ŚLARSKIEGO 

      
W tym roku przypada 
okrągła 130 rocznica  

załoŜenia 
Warszawskiego 

Towarzystwa 
Wioślarskiego. Z tej 
okazji zaproszono nas 
na uroczysty piknik, 
który odbywał się w 
siedzibie WTW. Obok na 
zdjęciu panowie: Korol 
i Kolbowicz – 
mistrzowie olimpijscy z 
Pekinu i trzykrotni 
mistrzowie świata w 

 
wioślarstwie. Udało się nam 
zrobić zdjęcie z trójką naszych 
mistrzów, czwarty z wielkich 
wioślarzy niestety nie dojechał 
na czas do stolicy. Obok na 
zdjęciu trzeci ze złotych 
wioślarzy – pan Wasielewski. 
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 Obok rywalizacji kajakarzy i wioślarzy 
rozgrywanych na Wiśle, odbywała się 
rywalizacja w innych, bardzo 
oryginalnych dziedzinach sportu. Przed 
wami Nikola, która przygotowuje się do 
konkursu dojenia krowy na czas! Kibicują 
jej Michał i Zuzia. Za chwilę pan sędzia da 
znak do startu jeszcze krótka rozmowa z 
krową i zaczynamy! Trzeba przyznać, Ŝe 
krowa była nadzwyczaj cierpliwa. No! 
Czasami machała ogonem… 
 
 
 
 
 
 

 
Władze Towarzystwa 
zorganizowały wystawę prac 
plastycznych, których 
tematem przewodnim, była 
Warszawa widziana oczami 
dzieci. Na zdjęciu widzimy 
nasze prace, a jednym z 
kuratorów jest Michał, który 
świetnie prezentuje się na tle 
naszych arcydzieł! 
 
 
 
 

 
Tak się składa, Ŝe w tym samym dniu i 
w tym samym miejscu swój jubileusz 
obchodziło Warszawskie Towarzystwo 
Cyklistów. Nikola próbuje okiełznać 
niezwykły pojazd. Czy wiecie, Ŝe 
właśnie tak wyglądały pierwsze 
rowery!? Nikola bardzo szybko 
opanowała tajniki jazdy na tym 
niezwykłym stalowym rumaku!!! 
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A poznajecie tego pana!? 
To najprawdziwszy 
warszawski kataryniarz! 
Prawdziwa duma i Ŝywa 
legenda starej Warszawy. 
Pan Kataryniarz wygrywał 
przepiękne warszawskie 
melodie, a wtórowała mu 
kolorowa papuga. Niestety 
muzyka z katarynki często 
zagłuszana była przez 
melodie płynące z 
ogromnych głośników. No 
cóŜ! Takie czasy!!! 

 
 
Były równieŜ pokazy sztuki 
cyrkowej. Nawet nie 
wiedzieliśmy, Ŝe wśród 
Was są osoby  szczególnie 
uzdolnione w tym 
kierunku!!! Na zdjęciu 
obok widzimy naszych 
chłopaków, którzy świetnie 
opanowali sztukę kręcenia 
talerzy na małym patyczku. 
 
 
 
 
 
 

UROCZYSTY ZLOT  KORCZAKOWCÓW  
 
12 września mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystym zlocie 
Korczakowców, który odbywał się w malowniczym nadwiślańskim plenerze. 
Główny powodem zorganizowania zlotu, była okrągła rocznica, jaką 
obchodzimy w tym roku. Pewnie wszyscy juŜ obliczyliście i wiecie, Ŝe mija 
właśnie 130 lat od chwili narodzin naszego patrona Janusza Korczaka!!! W 
zlocie brały udział miedzy innymi szkoły i placówki, które noszą imię tego 
znamienitego pedagoga. Teraz rozumiecie, Ŝe nas równieŜ nie mogło tam 
zabraknąć. Następnego dnia ( w sobotę) grupa Korczakowców odwiedziła Nasz 
Dom i co warte podkreślenia, mimo niezbyt sprzyjającej pogody (padało i 
wiało) uczestnicy zlotu pokonali długa drogę z Czerniakowa na Wolę pieszo!!! 
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Zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcie przed duŜym 
portretem Janusza Korczaka. 
Razem z nami w podróŜ 
wybrała się pani 
praktykantka, która równieŜ 
chciała dowiedzieć się 
czegoś więcej na temat 
Janusza Korczaka. 
 
 
 

 
W takich oto namiotach mieszkali 
uczestnicy zlotu. Nie zazdrościmy 
im. Patrząc na pogodę, jaka 
panowała w tych dniach pewnie 
nieźle przemarzli. Choć z drugiej 
strony, będą to dla nich z 
pewnością niezapomniane 
przeŜycia. Takie wspólne wyjazdy 
integrują i zbliŜają ludzi do siebie. 
 
 
 

A co tam 
kiepska 

pogoda! Na 
dobrą zabawę 
zawsze jest 

odpowiednia 
pora. 

Uczestnicy 
zlotu bawili 
się, śpiewali 
piosenki i było 
im tak ciepło, 
Ŝe nawet nie 

potrzebowali 
kurtek!!! 
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NASZA WSPÓŁPRACA Z TEATREM LALKA 
 
 
JuŜ prawie dwa lata współpracujemy z warszawskim teatrem Lalka. Dzięki 
temu, kaŜdy z Was moŜe spróbować swoich sił na teatralnej scenie. Niektórzy z 
Was mają juŜ niemałe sukcesy, a ich przygoda z teatrem trwa w najlepsze. 
Cieszy fakt, Ŝe do stałych bywalców teatru – Agaty i Kamila Zajkowskiego 
dołączają nowe osoby. Po wakacyjnej przerwie obok Agaty i Kamila do teatru 
pofatygowali się Kasia, Mati i Krzyś. Pan Roman Holtz bardzo się ucieszył na 
nasz widok i po krótkim przedstawieniu się przystąpiliśmy do pracy. 

 
Widzimy jak Kasia zgłębia 
tajniki gry scenicznej. Jest 
uśmiechnięta, więc chyba nie ma 
tremy…obok pan Roman dobiera 
odpowiednią muzykę. 

WyreŜyserowanie 
przedstawienia to bardzo 
Ŝmudna i trudna praca. Przed 
nami wiele godzin prób, ale 
potem nagroda!!! Owacje 
widowni na stojąco…KaŜdy 
aktor o tym marzy!!! 

 
Gwiazdy mają ten 
przywilej, Ŝe mogą 
sobie siąść na chwilę, 
nowicjusze bacznie 
obserwują swoich 
starszych kolegów w 
aktorskich zmaganiach. 
Krzyś jakby nie 
dowierzał, Ŝe da sobie 
radę… spokojnie 
Krzysio! Jesteś ambitny 
i zdolny na pewno 
poradzisz sobie!!!  
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PIKNIK WIOŚLARSKI NAD ZALEWEM ZEGRZYŃSKIM 
 

   Oj nie wiemy dlaczego, ale chyba czymś uwiedliśmy nasz wioślarski światek, 
bo za kaŜdym razem, gdy odbywa się jakaś impreza wioślarska, jesteśmy na nią 
zapraszani. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Fajnie jest  poprzebywać na 
świeŜym powietrzu w bardzo miłym towarzystwie. MoŜemy przy okazji 
spróbować swoich sił w tak trudnej dyscyplinie jak wioślarstwo i podziwiać 
przepiękny krajobraz Zalewu Zegrzyńskiego. 
    Na łamach naszej gazetki składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy o nas pamiętają i próbują umilić nasze dzieciństwo. 

 
Nikola świetnie 
radziła sobie w łodzi. 
Jej nieprzeciętne 

wioślarskie 
umiejętności zauwaŜył 
jeden z trenerów i 
wręczył pani Ani 
swoją wizytówkę. To 
tak na wypadek gdyby 
Nikola zakochała się w 
wiosłach… kto wie 
moŜe rośnie nam 
przyszła mistrzyni 
olimpijska! zawsze 
zaczyna się 
niewinnie… 

 
Spójrzcie na te widoki! CzyŜ 
nie są piękne?!! Cudowne 
Ŝaglówki i mnóstwo zieleni 
wokoło. Co prawda sezon 
Ŝeglarski juŜ za nami, ale 
zawsze warto wracać do 
tych niezapomnianych 
chwil… słońce, plaŜa, 
kąpiele i 
WAKACJE…szkoda, Ŝe juŜ 
się skończyły!!! 
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Wioślarstwo to sport, który 
kosztuje człowieka wiele sił! Po 
tak wyczerpujących zmaganiach 
w łodzi porządnie zglodnielismy i 
trzeba było uzupełnić kalorie. Na 
szczęście organizatorzy pamiętali 
o tym i przygotowali dla nas suty 
posiłek. SmaŜone kiełbaski to 
prawdziwa bomba kaloryczna, 
ale co to dla nas – wioślarzy! 
Parę rundek dookoła Zalewu i po 
kaloriach nie będzie śladu!!! 
 
 
 

POśEGNANIE LATA W NASZYM DOMU 
 

Tak się juŜ jakoś składa, Ŝe zawsze, gdy zaczyna się wiosna czy kończy się lato, 
to w Naszym domu robimy huczną imprezę. Nie inaczej było tym razem. 
Ukochane lato juŜ sobie odeszło, ale my postanowiliśmy uroczyście je 
poŜegnać. 
    Program imprezy nie był zbyt skomplikowany. Najpierw rozgrywki w 
unihokeja, a potem wspaniała zabawa na parkiecie, chciałoby się powiedzieć do 
białego rana, ale oczywiście skończyliśmy o przyzwoitej porze. A to 
zakończenie było bodajŜe najprzyjemniejsze, szczególnie dla podniebienia. 
Wszyscy zajadali wspaniałą pizzę, którą jak zwykle ufundował nasz sponsor 
PIZZA DOMINIUM.  

 
W rozgrywkach hokejowych 
udział wzięły trzy druŜyny. 
Wszyscy mieli jeden cel: zająć 
pierwsze miejsce na podium!  
Obok na zdjęciu nasz 
najmłodszy zespół. Chciałoby 
się powiedzieć ósemka 
wspaniałych i jak się później 
okazało byli naprawdę 
wspaniali…. 
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To druŜyna starszych 
wychowanków Naszego Domu. 
Przez wielu typowani na głównego 
pretendenta do zwycięstwa w 
rozgrywkach. I rzeczywiście, gdy 
się tak na nich popatrzy, to trudno 
nie typować inaczej! Młodzi, 
zgrani, wysportowani, faworyci 
murowani… 
 
 
 

 
Czy młodość i fantazja jest w 
stanie pokonać Ŝyciowe 
doświadczenie?! Wielu się 
zastanawiało… obok na 
zdjęciu druŜyna 
wychowawców Domu 
Dziecka i jej kapitan w 
niecodziennej pozie! 
DrŜyjcie rywale 10 to numer 
nie byle jaki! Grał z nim sam 
Maradona…   
 
 

 
 
I zaczęli!!! Widzimy Nikolę, 
której bajecznym zwodem 
udało się zwieść panią Anetę 
i pana Pawła. JakieŜ ta 
dziewczyna ma parcie na 
bramkę!!! To niebywałe! JuŜ 
na pozycję wychodzi 
Grzesio, jeden, drugi 
drybling i piłka w siatce 
rywali… na dalszym planie 
panie Ania i Kasia 
bezradnie rozkładają ręce. 
Nikt nie jest w stanie 
powstrzymać maluchów!!! 
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Prawdziwy urok sportu polega na jego nieprzewidywalności!!! Zdecydowana 
większość kibiców typowała druŜynę starszaków jako murowanych 
zwycięzców, nieliczni stawiali na ekipę wychowawców, a tymczasem 
zwycięŜyły… maluchy!!! Tak, tak! To nasza najmłodsza druŜyna wywalczyła 
zwycięstwo. JakaŜ była ich radość!!! Nie potrafię tego opisać! To trzeba było po 
prostu zobaczyć!!! 
     Tak jak kaŜdy stadion pustoszeje po zakończonym meczu, tak opustoszała 
nasza aula, poniewaŜ wszyscy przenieśliśmy się na stołówkę, by oddać się 
tanecznemu szaleństwu. Wcześniej wspólnymi siłami udekorowaliśmy stołówkę 
i zrobiliśmy miejsce na tańce. Stołówka to takie szczególne miejsce. Rano 
przychodzimy na nią zaspani, a w czasie dyskoteki jesteśmy rozśpiewani... 
 
 
      

 
Taniec z krzesłami(nie z szablami…) – ta konkurencja zawsze wzbudza nasze 
ogromne zainteresowanie i za kaŜdym razem liczba jej uczestników wzrasta! 
Niby wszyscy są uśmiechnięci, ale kaŜdy patrzy na krzesło! Byleby wygryźć 
rywala… 
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Wszyscy wspaniale się 
bawiliśmy! Jak widzicie 
nikt nie podpierał ścian! 
KaŜdy z uśmiechem 
podrygiwał w rytm 
muzyki!!! Lato Ŝegnamy 
Cię, ale jesteśmy 
uśmiechnięci, bo wiemy, 
Ŝe za rok ponownie nas 
nawiedzisz i opromienisz 
Ŝółtym słoneczkiem… 
 
 

 
 
Przed Wami cudowny taneczny 
krąg, a w nim wychowankowie i 
pracownicy Naszego domu i 
Bóg jeden wie ile trwałaby ta 
zabawa gdyby nie świadomość, 
Ŝe następnego dnia trzeba rano 
wstać, bo czeka szkoła i inne 
obowiązki… ale póki co 
bawimy się i śpiewamy,  
jesteśmy młodzi i Ŝycie przed 
sobą mamy… 
 

 
Regułą stały się wybory 
króla i królowej balu. 
Tym razem 

bezkonkurencyjni 
okazali się Ola Dybek, 
która obchodziła 
właśnie osiemnaste 
urodziny – wszystkiego 
najlepszego!!! Oraz 
Kamil Zajkowski. Ta 
para praktycznie nie 
schodziła z parkietu!!! 
Gratulujemy!!! 
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WIADOMOŚCI SPORTOWE 
 

  Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim ruszył nowy sezon piłkarski. W tym 
sezonie chcemy powalczyć o jak najwyŜsze miejsce w tabeli. Jesteśmy 
realistami i wiemy, Ŝe o wywalczenie tytułu mistrza będzie piekielnie trudno, 
ale moŜe miejsce w pierwszej piątce… byłoby super!!! 
   Dotychczas rozegraliśmy dwa spotkania  ze zmiennym szczęściem. W 
pierwszym meczu przegraliśmy z naszymi odwiecznymi rywali, druŜyną 
Zjednoczenia 2 – 6. w spotkaniu zagrali: Łukasz, Patryk i Sebastian Kmieciak, 
Piotrek, Grześ, Adrian oraz p. Paweł. W drugim meczu naszym rywalem był 
zespół Patriotów. Rozegraliśmy super spotkanie i rozbiliśmy przeciwnika 10 – 
1. na szczególne słowa uznania zasługują maluchy, a głównie Grześ, który 
strzelił bardzo waŜną dla przebiegu spotkania bramkę!!! Brawo chłopaki. 
 
Oto ligowa tabela: 
DRUśYNA                                  MECZE                    PUNKTY 
 

1)Zjednoczenia               3 9 
2)Konstancin  4                     7 
3)Osowska                      3                     6 
4)Reymonta                    3                     4 
5)Dolna                           3                     3 
6)Jaktorowska                2                      3 
7)Radość                        2                      3 
8)Barska                         3                     3 
9)Patriotów                    3                      3 
10)Bonifacego               2                      3 
11)G. S. Stara                2                      0 
 
 
 

TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA WOLI!!! 
 
    JuŜ po raz kolejny zaproszeni zostaliśmy do wzięcia udziału w prestiŜowych 
rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wola. 
Jechaliśmy z nadzieją odniesienia znaczącego sukcesu, mając na myśli występ z 
przed roku. 
    Przez rozgrywki grupowe przeszliśmy jak burza!!! W pierwszym meczu 
pokonaliśmy zespół z Radości 2 - 1. Gole dla naszej druŜyny strzelali Łukasz 
oraz pan Paweł. W drugim spotkaniu wygraliśmy 1-0 z klubem piłkarskim 
Wrzeciono, a gola na wagę trzech punktów zdobył Łukasz. Przyszedł czas na 
pojedynek z odwiecznym rywalem, niestety w starciu z Osowską padła tylko 
jedna bramka i strzelili ja przeciwnicy. Była to nasza jedyna grupowa przegrana. 
Później gładko ograliśmy zespół Feniks Wola 4 - 0, bramki strzelali 
odpowiednio Łukasz – 2 oraz Kamil Zawadzki i p. Paweł po jednej. 



 13 

      Tak oto znaleźliśmy się w półfinale rozgrywek, gdzie za rywala mieliśmy 
druŜynę z Konstancina. To był mecz rodzeństwa Kmieciak!!! Wygraliśmy 2 – 0, 
a gole zdobyli wyŜej wymienieni bracia!!! Stajemy przed Ŝyciową szansą!!! – 
pomyśleliśmy wychodząc do finałowej potyczki. Na boisku czekała na nas 
druŜyna z Osowskiej. Pierwszy mecz przegraliśmy, ale teraz pokaŜemy, kto jest 
naprawdę lepszy!!! Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by zwycięŜyć, lecz 
po raz kolejny to naszym rywalom sprzyjało szczęście. Przegraliśmy 0 – 2. 
    Ostatecznie uplasowaliśmy się na drugim miejscu. Pozostał pewien niedosyt! 
PrzecieŜ zwycięstwo było tak blisko. No cóŜ moŜe za rok?! 

 
Prawda, Ŝe 

super 
prezentujemy 

się w nowych 
strojach!? Oto 
nasza druŜyna 
w komplecie. 
Tylko ten nasz 

bramkarz 
trochę 

smutny…a 
moŜe raczej 
skoncentrowan
y? 
 
  
 

 
 
Chłopaki w akcji!!! 
Mamy tutaj przykład 

klasycznego 
potrajania krycia: 
przeciwnik ma piłkę i 
zaraz pojawia się 
przy nim trójka 
naszych piłkarzy. 
Taka gra kosztuje 
wiele sił, ale 
przynosi efekty!!! 


