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Droga Czytelniczko,
Drogi Czytelniku,

Drugi numer naszego kwartalnika 
„FENIKS dla Ciebie”. 

trafia do rąk Państwa w okresie szczególnym 
-  przedświątecznym. 

Dlatego w imieniu Amazonek życzę Wam,
aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia

upłynęły w miłej, pełnej rodzinnego ciepła atmosferze.
Życzę Wam również,  by  nadchodzący  Nowy 2012 Rok

rozpoczął się szampańską zabawą,
aby nie brakowało w nim zdrowia,

i wielu szczęśliwych dni. 

Ozdobą tego numeru są prace 
wykonane przez dzieci - wnuki naszych członkiń  

na konkurs rysunkowy
„Moja choinka” .

Zapraszam do lektury

Grażyna Jelenkiewicz
Prezes „FENIKS”

Stowarzyszenia Amazonek
Warszawa-Targówek 

Wtymnumerze:

str. 4 -okonkursie„Mojachoinka”

str. 6 -wierszenaszejkoleżanki-Amazonki
zeSzczecina

str. 8 -MartaKostrzewskaotym,
dlakogojoga?

str. 10 -otymgdziebyłaGrażkaB.

str. 12 -otymcolubiBożenaD.

str. 13 –otymcolubiSylviaP.

str. 14 -odwiedzenieTykocinapoleca
DanutaM.

str. 16 -cowFeniksie

str. 18 -cośnaząbpoleciDanusiaT.

str. 20 -coś,coskłonidouśmiechu

str. 22 -miejsca,doktórychmożna
zwrócićsięopomoc

str. 3 -miejsca,gdziemożnakupić
sprzętrehabilitacyjny

       Wigilia

Witaj maleƒka dziecino
na sianku poło˝ona,

otulona w ràbek matczynej miłoÊci,
czułoÊci i  dobroci.

To słodki, niczym nie zatarty smak dzieciƒstwa.
To zapach Êwierku, jodły i sosny,

przystrojonej w radoÊç narodzenia i ciàgłoÊç istnienia,
tworzenia, przetrwania i przekazania potomnym.

Czy wiatr wieje nam w oczy,
czy Êwieci słoƒce,

czy deszcz, czy zawierucha
to jednakowo brzmi koÊcielny dzwon,

˝e to właÊnie narodził si´ ON – Zbawiciel

Warszawa, 2011 r.

Irenka J.
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„ Moja choinka”
Świąteczny konkurs „Moja choinka”, w którym
wzięły udział wnuczęta Amazonek ze
Stowarzyszenia FENIKS został rozstrzygnięty.
Rozpiętość wiekowa dzieci, które wzięły w nim
udziałbyłaspora-od4,5do11lat.
– Pierwszemiejscezajęławydzierankanaj-

młodszegouczestnika,MarcelaRadzkiegolat4,5.
– Drugiemiejscejuryzłożonezbabćicioć

przyznałorysunkowiJuliMakowskiejlat7.
– Natrzecimmiejscuuplasowałasiępraca

MagdyBasińskiejlat11.
– Wyróżnieniamiuhonorowanezostałyrysunki

KingiBochińskiejlat9orazkolorowanki
MarcelaRadzkiegolat4,5iPiotraMachelalat5,5.

Obrazki, które zajęły miejsca pierwsze i drugie,
ozdobiły okładki tego numeru Kwartalnika.
PraceMagdy,Kingi,MarcelaiPiotrusiaprezentu-
jemyobok.
Nagrody laureatom konkursu zostaną wręczone
podczasuroczystejWigiliiKlubowej.

GrażynaJ.

Marcel Radzki lat 4,5

Piotruś Machel lat 5,5

Wyróżnienie Kinga Bochińska lat 9

I nagroda w konkursie – Marcel Radzki lat 4,5II nagroda w konkursie – Julia Makowska lat 7

III miejsce w konkursie – Magda Basińska lat 11
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Podziękowanie

Falaradościprzepływaprzezpokój,
NachylonenadstołemkilkaAmazonek

PracujenadKwiatamiSzczęścia
Ukazującoczomobserwatora

Pięknowydobytezkawałkówpapieru.

Zaczarowanekule,jakzłowionatęcza
Oczarowująswoimblaskiem.
SprawnepalcerąkAmazonek

Migocząjakdiamentoweświatełka
Pośródkolorowychkoralików.

Patrzymyzzachwytem
NaarcydziełaprzezPaniewykonane,

Odnoszącwrażenie,jakby
KażdaKwiatowaKulamiaładuszę,
Iodłożonadokartonika,zaczynała

Żyćwłasnymżyciem.

Dokogotrafi?
Czyjedłoniebędąjejnastępnymdomem?

DziękujemyWamKoleżanki!
Dziękujemy…zatworzeniepiękna.

WtychKwiatokulachukrytesąmarzenia,
Takiecodzienne…dospełnienia!

Zaradośćiuśmiechtaknambliski,
Zapracędlawspólnegodobra,
DziękujemyWamWszystkim…

IKażdejzosobna!

Szczecin, 25 marca 2011 r.
Moim Koleżankom Amazonkom 

- Joanna Żurawska Flemming
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Powracająca myśl

...Przezżyciebłyskawice
nadziei
prowadzączłowieka,
oświetlającjemudrogę
domarzeń.
Każdymajakieśmarzenia
iczeka...
Czekającjednak
namyśl,zdanieprzywołuje
„ostrożniezmarzeniami,
bospełnićsięmogą”.
NiechwięcŻycie,toczysię
swoimrytmem,
amarzenia,idą...swoją
drogą.

Szczecin, 24 maja 2007 r.   
„Agatkom” 
– Joasia Żurawska Flemming      
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szlachetne zdrowie szlachetne zdrowie szlachetne zdrowie szlachetne zdrowie szlachetne zdrowie szlachetne zdrowie

Marta Kostrzewska

Dla kogo joga?

Czy joga jest dla osób niepełno-
sprawnych?

Brodatyjoginzakładającynogę
za głowę, wygimnastykowana
gwiazdafilmowaćwiczącanaplaży
dynamicznepowitaniesłońca–takie
najczęściejmamyskojarzeniazjogą.
Tepopularnewnaszymspołeczeńst-
wie stereotypy mogą z pewnością
skutecznie zniechęcić wiele osób
do jogi. Warto jednak wiedzieć,
żewPolsceodkilkulatjogęćwiczą
osoby niepełnosprawne, między
innymi amazonki oraz chorzy na
stwardnienierozsiane.

Co to jest joga?

Joga jest starożytnym,
klasycznymsystememfilozoficznym
wywodzącymsięzIndii.Słowo"joga"
w sanskrycie oznacza łączenie,

scalanie, skupianie uwagi. Jednym
zjejelementówjestpracazciałem,
czyli wykonywanie asan (pozycji),
atakżepracazoddechem–prana-
jama.
Celem wykonywania asan jest
wzmocnienie osłabionych części
ciała,uelastycznieniezbytnapiętych
obszarów. Słowo joga wiąże się
równieżzprzywracaniemharmonii
– tej wewnętrznej związanej
z uspokojeniem umysłu, ale też
harmonii na poziomie fizycznym
– związanej z ciałem. Według jogi
ciało i umysł to jedność, zatem
pracując odpowiednio nad ciałem
można doprowadzić do harmonii
umysłu.

Specyfika jogi  Iyengara

Jedną z najpopularniejszych
odmianjogijestmetodaopracowana

przez B.K.S. Iyengara. Urodzony
wIndiach93letniIyengaruważa,że
ogromnie ważna w wykonywaniu
asanjestprecyzja,atakżewłaściwe
dobranie pomocy do ćwiczeń,
wzależnościodstanuzdrowia,wieku
i ogólnego samopoczucia.
Wprzypadkuosóbchorychpozycje
wykonuje się w taki sposób, aby
nie powodowały nadmiernego
zmęczenia i jak najkorzystniej
wpływały na poprawę zdrowia.
Nauczyciele jogi  podczas zajęć
wykorzystująbardzodużopomocy
– są to specjalne paski, liny, klocki,
krzesła, koce, które umożliwiają
ćwiczenie również niepełno-
sprawnym.Osobyosłabszejkondycji
otrzymująlżejszewariantyćwiczeń.
U osób chorych zwraca się
szczególnauwagęnanieobciążanie
irozluźnianiemiejscpooperacyjnych
orazzwiązanychzprzebytąchorobą.

Co daje joga osobom niepełno-
sprawnym?

Ćwiczeniajogimogąprzyczynić
się do polepszenia stanu zdrowia,
samopoczucia oraz kondycji
psychicznej. Prawidłowo wykony-
wane asany wzmacniają kondycję
fizyczną, harmonizują całe ciało,
przynoszą psychiczną równowagę.
Podczas ćwiczeń mobilizowane są
do pracy rzadko używane mięśnie,

nadmiernienapiętepartieciałamogą
byćodblokowanedziękirozciąganiu
i relaksowi.Zwiększasięmobilność
stawów, kręgosłupa, poprawia się
krążenie.
Dziękićwiczeniomjogipogłębiasię
kontakt z własnym ciałem
i oddechem, poprawia się świado-
mość własnych możliwości.
Zaczynamy akceptować swoje
ograniczenia,pojawiasięmotywacja
dopracynadnimi.
Osoby chore oraz osoby niepełno-
sprawnepowinnywykonywaćdużo
asan relaksacyjnych. Ćwiczenia te
doskonale regenerują układ
nerwowy, pozwalają lepiej radzić
sobiezestresem.
Bardzo ważne w przypadku osób

niepełnosprawnychjestznalezienie
odpowiedniego nauczyciela lub
instruktoraposiadającegouprawnie-
nia oraz odpowiednią wiedzę
dotyczącą pracy z osobami
niepełnosprawnymi.

   
Marta Kostrzewska: 
Instruktorrekreacjiruchowej
ze specjalnością:  fitness –
ćwiczenia psychofizyczne,
dyplomowany nauczyciel
jogiIyengara.



Wspomnienia 
z niezapomnianej, letniej
wycieczki.

Sankt Petersburg, zwany Wenecją
Północy,wybudowanyzostałwXVIII
w.przezPiotraI.
Od jego imienia nadano mu nazwę
Sankt Petersburg, którą następnie
po wybuchu I Wojny Światowej
w 1914 r. zmieniono na Piotrogród.
PrzezwielelatbyłonstolicąRosji.Od
wybuchu w 1917 r. Rewolucji
Październikowej miasto na cześć jej
wodza Lenina
przemianowano
naLeningrad.
Po zmianach
ustrojowych w
Rosji w 1991 r.
powrócono do
pierwotnejnazwy.

Jest to miasto
niezwykłe, poło-

żone na 40 wyspach w delcie Newy
nadZatokąFińską.Posiadaokoło400
mostów, wiele pałaców i kamienic
wbarokowymstylu.

Wystrzał z dział krążownika
Aurora rozpoczął Wielką Rewolucję
Październikową. Był sygnałem do
szturmu na Pałac Zimowy. Obecnie
zakotwiczona przy Nabrzeżu
Piotrogrodzkim na Wielkiej Newie
AURORA to eksponat, w którym
znajduje się muzeum jej historii.
Jest jednym z symboli miasta, ale
nienajważniejszym.

Uważa się, że najbardziej
charakterystycznym symbolem tego
miastajestErmitaż,którykojarzysię
z Sankt Petersburgiem jak Luwr
z Paryżem czy Big Ben z Londynem.
Zgromadzonownimponad3miliony
eksponatów – dzieł sztuki z całego
świata.Znajdująsiętudziełaizabytki
antyczne,archeologiczne,numizmaty-
czne,kolekcjemalarstwa,awśródnich
obrazy największych; Rembrandta,
Rubensa,Picassa,Moneta,Gauguina.
Cuda te eksponowane są w salach,
które znajdują się w pięciu

zabytkowych bu-
dynkach. Głównym
z nich jest Pałac
Zimowy, który był
siedzibą cara. Za
panowaniaKatarzynyII
wstęp do Ermitażu
miało niewielu. Sama
caryca mawiała, że
tylko ona i myszy

mogą zachwycać się jego
bogactwami.Obecnie,jakmówiąRos-
janie, jest to jedno z największych
muzeówświata.

Symbolem miasta jest również
MiedzianyJeździec-pomnikPiotraI
nakoniu.Jestznimzwiązanalegenda,
mówiąca, że dopóki Miedziany
Jeździec stoi w centrum Sankt
Petersburga, miasto nie zostanie
zdobyteprzezwrogiewojska.Nawet
przez 900 dni blokady Leningradu

przezarmięNiemiecwczasieDrugiej
Wojny Światowej, pomnik był
w mieście, zamknięty w drewnianej
osłonie, osypany ziemią. Leningrad
niepoddałsię,apomnikocalał.

Petersburg ma bardzo dużo
znanychnacałymświeciezabytków.
SąwnimiTwierdzaPietropawłowska,
i Sobór Izaakowski, Budynek
Admiralicji,TeatrWielkiOperyiBaletu
ze światowej sławy zespołem
baletowym, który działa od ponad
dwustulat.

Wielkąatrakcjąturystycznątego

miasta są czerw-
cowe„białenoce”,
podczas których
w ogóle nie
zapada zmrok.
Ja byłam tam
w lipcu. Nie
widziałamich,ale
i tak widno było
do późna. Do
północy miasto
tętniło życiem,
ulicami space-
rowali rodzice z małymi dziećmi,
młodzież, starsi; sklepy były
otwarte, stragany funkcjonowały
normalnie,kawiarniebyłypełneludzi.

Urok spędzonych tam chwil
pozostanie w pamięci na
zawsze. Chciałabym jeszcze tam
wrócić, aby móc zachwycać się
„białyminocami”.

GrażkaB.

10. 11.
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To lubię To lubię To lubię To lubię To lubię To lubię To lubię To lubię

Polubiłam ruch!

Jak wszyscy doskonale wiem,
jakważnywżyciujestruch.

Oddzieckamieliśmywpajane,
że ruch to zdrowie; trzeba się
gimnastykować chociaż 10 minut
codziennie.Ico…?

W szkole jak większość
unikałamlekcjiwf,jaktylkomogłam.
Potem w dorosłym życiu praca,
obowiązki domowe, dzieci. Ciągle
brakowałoczasu.Ciągledobamiała
ote10minutzamało.Kategoryczne
nawet postanowienia z coraz to
nowymi terminami rozpoczęcia
ćwiczeńjakośnigdyniedoczekiwały
sięrealizacji.

Jak to najczęściej bywa, musi
zdarzyć się coś, co wszystko
w naszym dotychczasowym życiu
radykalnie zmienia. W moim
przypadku była to choroba – rak
piersi, operacja, rehabilitacja. Gdy
minął pierwszy szok, gdy pomału
zaczęłamoswajaćsięznowąsytuacją
,wjakiejsięznalazłam,słowalekarza
”proszę koniecznie gimnastykować
się codziennie” i tak do mnie nie
trafiły. Jaka gimnastyka? Ja mam
naprawdę tyle problemów, tyle
ważniejszych spraw – po co mi
jeszczeto?

Jednakgdydobrze,naspokoj-
niesięnadtymzastanowiłam…….

Może to jednak prawda? Prawie
każdej z nas wcześniej czy później
groziosteoporoza; a te częstebóle
kręgosłupa;atazadyszkaposzybkim
marszu. Najważniejsze jednak, że
możedziękićwiczeniommojachora
rękabędziesprawniejsza,niebędzie
puchła.

Awięcdoroboty!
Na początku dwa razy

wtygodniugimnastykanasali,taka
zwykła, na materacu, przy
drabinkach, prawie jak w szkole.
Jednak apetyt rośnie w miarę
jedzenia.Możejoga?Amożepilates?

Po próbach wybrałam pilates
idziśniewyobrażamsobieżyciabez
niego.

Na zajęciach poznałam fajne
koleżanki. Spotykamy się też poza
salą, na kawie. Czuję się lżejsza,
sprawniejsza. Chodzę na długie
spacery, bo nie mam już zadyszki.
Dziękitymspaceromlepiejpoznałam
Warszawę.

Inagleokazałosię,żedobajest
wystarczającodługa,żebyznaleźćnie
tylko te 10 minut ale nawet dużo
więcej.

BożenaD.

Narty są wspaniałe.

Pamiętam,żegdymójsynskończył
10 lat postanowiłam pokazać mu
urokigórzimą.PojechaliśmydoBiałki
Tatrzańskiej, wtedy jeszcze niezbyt
popularnej miejscowości. On
zdobywał umiejętności narciarskie,
ajacałymigodzinamistałamiwypa-
trywałam jego sylwetki na stoku.
Rafałowi się spodobało iwnastęp-
nym roku znowu 2 tygodnie ferii
obserwowałamjakmójsynszusuje
nanartach.

Czas mija szybko. Nadeszła
następna zima. Ta dla mnie
szczególna,ponieważkończyłam50
lat.Ojej,tojużpółwieku.Alejestem
stara.Iwtedypomyślałam,żemuszę
zrobićcośszalonego,coścopomoże
pogodzić mi się z „50-tką”.
PojechaliśmydoBiałki.Atuwielkie
zmiany. Powstała nowa stacja
narciarska„Kotelnica”zpierwszym
tutaj wyciągiem krzesełkowym.
Wtedy ta myśl o „szaleństwie”
powróciła.Tak.Postanowiłam,żesię
nauczęjeździćnanartach.Iudałosię
,nomożeniewyczynowoale„może
być”. Byłam z tego powodu bardzo
szczęśliwa.

Miesiąc po drugim powrocie
z gór okazało się, że jestem chora.
„Onie,jamuszęjeszczepotrenować
zjazdy”, i ta myśl dodawała mi sił.

Po roku, po walce z „nim” znowu
pojechałamnanarty.Uwielbiamto
robić.Namawiamwszystkich,którzy
jeszcze tego nie robili, żeby
spróbowali, naprawdę ,wiek nie
graroli.

Teraz przede mną następne
wyzwanie -„60-tka”, ale tak bardzo
lubię jeździćnanartach, żena tym
niepoprzestanę.Nartysąwspaniałe.
Tolubię.

SylviaP.



Tykocin.

Tykocin,miasto-historia.
Położone na lewym brzegu Narwi,
pomiędzydwomaParkami:Nadnar-
wiańskim i Biebrzańskim, na skraju
PuszczyKnyszyńskiej,ciche isenne
miasteczko, jest najstarszym
i najpiękniejszym zespołem urba-
nistycznymhistorycznegoPodlasia,
architektonicznym dziedzictwem
poprzednichepok.
Jesttakcicho,żeażtrudnouwierzyć,
że bywali tu królowie, książęta,
hetmani. Ongiś na słynnych jar-
markachroiłosięodludzi.
Handlowanowżydowskichkramach,

kantorśpiewałwsynagodze.
Tu toczyła się historia.Tu Zygmunt
August poznał i zakochał się
wBarbarzeRadziwiłłównie.
HetmanStefanCzarnieckispogląda
od250latzcokołupomnika,bohater
„potopu”,pantychwłości.
Sierpień2011rok.Upalnelato.
Jesteśmy grupą malarzy-amatorów
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Mamwielkąprzyjemnośćnależećdo
tejgrupy.MieszkamywAlumnacie,
zabytkowym, XVII-wiecznym bu-
dynku,wktórymwiekitemuznaleźli
schronienie tułacze wojenni
„skaleczeni w bitwie za Rzecz-
pospolitąalbowiekiemsterani”.

Każdego poranka wybiegamy
zesztalugami,pełniwerwy,zplanami
utrwaleniapięknategomiasta.Może
Kościół Trójcy Przenajświętszej,
krajobraz nadnarwiański, bajeczne
zabytkowe domy przy rynku?
Dorodne koty wylegują się na
ganeczku;będąnaszymimodelami.
Ludziebardzoprzyjaźni,przysiadają

Polecam Polecam Polecam Polecam Polecam Polecam Polecam Polecam

14. 15.

fot. Danuta M.

fot. Danuta M.

akwarela: Danuta M.

akwarela: Danuta M.

fot. Danuta M.

„Miasteczko jest jak bajeczka

Opowiadana przy świeczce 

Domki i kościół w bajeczce 

Rzeka i most także w tej bajeczce…”

-śpiewałaAgnieszkaOsiecka

się do nas, chętnie rozmawiają,
opowiadająnamswojąhistorię.
PoznajemyhistorięTykocina, czasy,
gdy miasto było prawdziwą perłą
wKoronieRzeczpospolitej.

Wieczorny spacer do Zamku Tyko-
cińskiego.Zatrzymajsięnachwilęna
moście, poczuj niezwykłość tego
miejsca , tu „..zmierzch staje się
złocisty...”

Cisza,spokój,krystalicznepowietrze,
niepowtarzalny,urokliwyklimat,za-
pachhistorii….
Tykocinstary,niezwykłyipiękny.…
polecam.

DanutaM.



Sielpia

Pierwszy tydzień września, dzięki
środkom Wojewody Mazowieckiego,
grupaAmazonekspędziławSielpii.Celem
wyjazdubyłaintegracjaiaktywizacjaPań
wwieku50+.

Czaswtejmałej,położonejwlesie,
nad malowniczym jeziorem, niedaleko
Końskich miejscowości turystycznej
upłynąłnawspólnychspacerach,pływa-
niu na rowerach wodnych, ćwiczeniach
jogiorazszerokopojętejchoreoterapii.

Szczególnie podobały nam się
zajęcia na plaży. W ich trakcie pokony-
wałyśmy bariery, które ograniczały nas
przez wiele lat. Z ruchu i towarzystwa
czerpałyśmy radość. Czasem bawiłyśmy
siębeztroskojakdzieci.Nieprzypuszcza-
łyśmy,żejeszczenasnacośtakiegostać.

Podczaszajęćruchowych,czytona
sali, czy w plenerze, nad naszym bez-
pieczeństwem czuwały doświadczone
instruktorkiMartaiKasia,fachowe,ciepłe,
pełneszalonychpomysłów,któredbały,
aby ćwiczenia były dostosowane do
naszychmożliwości.

Odbyłyśmy także spacer
poKońskich,podczasktórego
odwiedziłyśmybarokowyXVIII
wiecznykościółicukiernięprzy
rynku.

Zwiedziłyśmy również
ruinyzamkuśredniowiecznego
w miejscowości, której nazwy
żadna nie może sobie przy-
pomnieć.Pamiętamytylko,że
ruina była okazała i dobrze
zachowana.

Zabawa przy ognisku miała
magicznycharakter.Podrozgwieżdżonym
niebem  wspólnie śpiewałyśmy,
tańczyłyśmy,piekłyśmyjabłkaitradycyjne
kiełbaski, odczyniałyśmy gusła, czaro-
wałyśmy;prawieprawdziwysabat.

Warunki pobytu miałyśmy dobre;
dwuosobowepokojezłazienkami,saldo
ćwiczeń do dyspozycji, dobre jedzenie
przy wspólnym stole, ciągła możliwość
wypiciakawy,herbatyiprzekąszeniado
niej małego co nieco, miła  obsługa
ośrodka OSiR. Pogoda dopisała; dni
słonecznelecznieupalne,ciepłewieczory,
malowniczezachodysłońcanadjeziorem,
las dochodzący do samej plaży, zapach
żywicyiświeżości,gwieździsteniebopo
zmroku. Żadnych kłopotów dnia
codziennego.Wspaniałyrelaks.Czastylko
dlanassamych.Tokażdaznasbyławtym
czasiedlasiebienajważniejsza.Dawnotak
niemiałyśmy.

Podsumowując – chciałoby się
powtórki.

GrażynaJ.

Inauguracja  kwartalnika
Ukazaniesiępierwszegonumerukwartalnika„FENIKSdlaCiebie”byłodlanaswielkimwydarzeniem.

Spełniałosiębowiemnaszemarzenie.
Naszkwartalnikmawady,któreterazwidzimyiktórepostaramysięusunąć.Powstałdziękidotacji

MazowieckiegoCentrumPomocySpołecznej,niewielkimśrodkomwłasnymidziękiogromnemu,bezintere-
sownemuwkładowipracywielu,życzliwychnamiwspierającychnasludzi.

Świętowałyśmytenfaktwspólniezprzyjaciółmiizaproszonymigośćmi.Dnia28wrześniab.r.doSali
KonferencyjnejUrzęduDzielnicyWarszawa-Targówekprzybylimiędzyinnymi:

- PanKrzysztofMikołajewski,zastępcaburmistrzanaszejdzielnicy,którywspieraróżnenaszedziałania,użyczył
Salinatospotkanie

- PanMichałKawecki,dyrektorSZPZLOWarszawa-Bródno,którywspieranasodpoczątkupowstania,autor
inicjatywypowstaniaStowarzyszeniaAmazoneknaTargówku,dziękiktóremumamygdziesięspotykać

- PaniDanusiaMioduszewska,kierowniczkaBiuraPromocjiZdrowiaSZPZLOWarszawa-Bródno–zawsze
służącadobrąradą

- koleżankiAmazonki
Słodkiepysznościnatęuroczystość,takjakinapoprzednienaszespotkania,przekazałapaniJadwiga

Rogulska,właścicielkacukierni„Małgosia”wRadzyminie.

16. 17.

co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie

ZAPROSZENIE

„FENIKS”  Stowarzyszenie Amazonek Warszawa-Targówek

zaprasza

wszystkie zainteresowane osoby z problemem nowotworu piersi

na spotkania w każdy poniedziałek w godz. 17-19

w Sali Konferencyjnej, I piętro Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej

w Warszawie przy ul. Poborzańskiej 6

kontakt telefoniczny:                poniedziałki - godz. 17-19, tel. 22-51 98 588,     

wtorki-piątki - godz. 19-21, tel. 22-245 32 87  lub 721 565 907



18. 19.

Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb    

Oto przepis na kwas buraczany 

oraz  

na najsmaczniejszy 

tradycyjny barszcz czerwony

Barszcz - to chluba staropolskiej kuchni. Barszcz "z rurą"

(ruratozapewnekośćszpikowa)byłozdobąkażdejbiesiady.

Popularnośćswązawdzięczacharakterystycznemukwaśnemu

smakowi.Pitogowięcnaorzeźwieniepoprzepiciuiwczasie

choróbgorączkowych.Początkowowyrabianobarszcznazielu

barszczu, zwanym "niedźwiedzią łapą". Dopiero później

nauczono się przyrządzać go na kwasie buraczanym, zaś

wXVIIwiekunakwasiedzieżowymzżytniejmąki.

Wyśmienity barszcz czerwony - czysty postny, z uszkami

zgrzybów,jadłamporazpierwszyuteściowejwWigilię1977r.,

gdybyłamwciąży;wypiłamkilkaszklanekna raz.Czerwony

kwasburaczanytakmizasmakował,żedotejporysamaczęsto

gosporządzam.Ostatniouczysięgorobićmojawnusia.

Jakprzygotowaćkwasburaczany?

Wystarczyumyć2kgburaków,nieobra-
ne pokroić, włożyć do kamiennego
garnkalubsłojazeszkła.

Dodać:

-marchew-2sporekorzenie
-seler-1średni
-pietruszkę–2średnie
-2cebule
-laskęchrzanu
-4ząbkiczosnku
-1płaskąłyżeczkękminku
-1łyżeczkęsoli
-4łyżkicukru
-3litryprzegotowanej,letniejwody

Słój lub garnek zawiązujemy gazą lub
podziurkowanympapierem.

•
Po2dniachzamieszać.

Po4-5dniachzlaćdobutelek,zakorko-
waćiodstawićwchłodnemiejsce.

Pozostałeskładnikimożnazalaćwodąpo
razdrugi.

•
Wbutelcemożemyprzechowywaćkwas
buraczany (w chłodnym i ciemnym
miejscu)dodwóchtygodni.

Kwasburaczany-jestbaządoprzygo-
towania najlepszego barszczu wigili-
jnego jaki kiedykolwiek jadłam;
wystarczy zmieszać go z wywarem
zgrzybów.Możnateżdodaćdoniego
wywar mięsny i przygotować pyszny
pełnokalorycznybarszcznainneokazje.

Co sądzi o barszczu czerwonym moja
11-letniawnuczkaMagdusia:
„Niktniepotrafidokładnieokreślić, jak
smakuje barszcz czerwony. Bo tak
naprawdę, to ma on niepowtarzalny
smak.Niemożnagozniczymporównać.
Dlatego powiem tylko, że smakuje po
prostucudownie.Szczególnietenmojej
babci.”

Smacznegożyczą:
babciaDanusia

iwnuczkaMagdusia



20. 21.

uśmiechnij się uśmiechnij się uśmiechnij się uśmiechnij się

Ogłoszenia drobne

--------OooO--------

MyniedrzemyTwoichubrańwpralce.
Myrobimytoręcznie!

--------OooO--------

Jesteśanalfabetą?Napiszdonasjużdziś!

--------OooO--------

Serwissamochodowy.Zadarmo
przyholujemyTwojeauto.Przyjdźdo
nas,anigdzieindziejjużniepojedziesz.

--------OooO--------

Zatrudnię:mężczyznędokonia,którynie
paliiniepije.

Daltonista
Policjantzatrzymujesamochód.
-Proszępana,przejechałpanskrzyżowanienaczerwonymświetle.Będziemandacik.
-Paniewładzo,jabardzoprzepraszam,naprawdęniezauważyłem.Atakszczerzemówiąc,to

jestemdaltonistą.Skonfundowanypolicjantdarowałmumandat.Alewieczorem,gdyzdawał
służbękoledze,powiedział:
-Wiesz,spotkałemdzisiajnamieściedaltonistę.Świetniemówiłpopolsku.

Świadek
Ponapadzienasklepstarszymężczyznazeznaje:
-Widziałemwszystko,bostałemtu,kołotegodrzewa.Zesklepuwybiegłotrzechmłodych
mężczyzn. Pobiegli tam, w stronę tego szarego bloku. Za tym blokiem ten wysoki skręcił
wprawo,tenwbrązowejbluzie-wlewo,atentrzecizanimi.

Z protokołów sądowych

--------OooO--------

-PodejrzanyZ.cieszysięzłąopinią
wswymmiejscuzamieszkania,anieznęca
sięnadrodzinądlatego,żejestkawalerem.

--------OooO--------

-Pozwanystalestukawścianęmieszkania
iposługującsięalfabetemMorsaobraża
powodawulgarnymisłowami.

--------OooO--------

-Wyjechałemzżonąfurmankąnapole,
atamoskarżonazaczęłarzucaćwmoją
żonękamieniami.Krzyknąłemwtedy:
-Niechpaniprzestanierzucać,bomoże
panitrafićkoniawoko!
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gdzie po zakupy gdzie po zakupy gdzie po zakupy

23.

Beaute  de  Femme

Salon  Perukarski • Sklep dla Amazonek

Ul. Targowa 12, 03-791 Warszawa

tel.22 648 14 00/fax 22 648 14 01

e-mail: warszawa@rokoko.com.pl

godz. otwarcia: pon.-piątek  10.00 - 18.00

sobota 10.00 – 15.00

www.rokoko.pl

APARATY  SŁUCHOWE
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

UL. WYSZOGRODZKA 1
REJESTRACJA I ZAPISY - 22 674 66 06

www.audiomed.com.pl

22.

tam pomagają tam pomagają tam pomagają

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Warszawska"NiebieskaLinia"

Tel.22668-70-00

•
Fundacja Psychoonkologii "Ogród Nadziei"

ul.Puławska158/164m.3
02-670Warszawa

Tel/Fax:(0-22)8432411
e-mail:fundacja@ogrodnadziei.org.pl

www.ogrodnadziei.org.pl

•
Akademia Walki z Rakiem Warszawa

01-871Warszawa
ul.Kasprowicza16

0226339854,661411520
e-mail:awzr.warszawa@gmail.com

•
Fundacja Rak'n'Roll. Wygraj życie!

ul.Chełmska19/21
budynek"Lipsk",lok.409

00-724Warszawa
tel.601723924

e-mail:biuro@raknroll.pl

•
Stowarzyszenie "Amazonki" 

Warszawa - Centrum
ul.W.K.Roentgena5

02-781Warszawa
tel.22546-28-97
fax:22546-31-71

mail:amazonki@coi.waw.pl

•
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób

Niepełnosprawnych
ul.Nowogrodzka11,

00-513Warszawa
Tel.(022)5290600lub(022)5290601

•
Polska Fundacja Limfologiczna

ul.Soczi8/23,
02-760Warszawa

•
Poradnia Leczenia Uzależnień

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
ul.Rembielińska6
03-337Warszawa
Tel.0226745521

(czynna:pon-piątek9-19)

Poradnia Leczenia Bólu
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna

ul.Rembielińska6
03-337Warszawa
Tel.0225198363

•
„FENIKS”

Stowarzyszenie Amazonek
Warszawa – Targówek

ul.Wyszogrodzka1m.117
03-337Warszawa

tel.22)2453287/721565907
e-mail:feniksamazonki@gmail.com

•
Stowarzyszenie "Joni i Przyjaciele" Polska

03-285Warszawa,
ul.Kondratowicza20
tel./fax022-675-81-68

e-mail:Jonipolska@op.pl
http://www.Joniandfriends.org/Poland

•
Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki 

z Rakiem Szyjki Macicy
"Kwiat Kobiecości”
ulKasprowicza16
01-871Warszawa
tel.:0228322406

e-mail:biuro@kwiatkobiecosci.pl
gg:13142258

skype:organizacja.kwiat.kobiecosci

•
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami

Prostaty"GLADIATOR"
02-782Warszawa

ul.W.K.Roentgena5
Tel.zaufania:22/643-92-31

(czynnywpiątkiwgodz.16-18)
Tel.kontaktowy:0603-590-944(czynny:pon.-piątek

wgodz.8-20)

•
Fundacja AVALON

Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
BudynekCHPANORAMA
Al.Witosa31lok.108,Ip.

00-710Warszawa
Tel:(22)6401464;696969627

•
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii

Amazonki Praskie
04-082Warszawa,ul.Krypska39

Tel.791547435
e-mail:izi33@vp.pl

Specjalistyczny  Sklep

Zaopatrzenia  Medycznego

03-368 Warszawa
ul. Poborzańska 6

tel. 22 519 85 54 

www.antar.net
www.farmedica.pl

SKLEP REHABILITACYJNY
FARMEDICA

Ul. Łabiszyńska 21 A paw C.
03-204 Warszawa

tel: 22 423 65 11

SKLEP MEDYCZNY POFAM-POZNAŃWARSZAWA, ul. Podwale 11 tel. 22 635-89-55zapraszamy pn.-pt. 8:00 - 16:00

SKLEP MEDYCZNY 
POFAM-POZNAŃ

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
WARSZAWA, ul. Na Uboczu 5 

tel. 22 641-53-85
zapraszamy pn.-pt. 8:00 - 16:00


