
ŚWIETLICA DLA OSÓB CHORYCH NA CHOROBĘ ALZHEIMERA

NIECO DZIENNIK
MARZEC- KWIECIEŃ 2016

8 marca  
Dzień Kobiet
Tradycyjnie 8 marca w Środowiskowym Domu Samopomocy  obcho-
dzony był Dzień Kobiet, zorganizowany przez męską część naszej społec-
zności. W ramach zajęć ABC Gotowania  panowie przygotowali dla Pań 
niespodziankę – oryginalną wiosenną zupę krem ,  z zielonego groszku. 
Do poczęstunku dołączyli życzenia , wręczyli Paniom własnoręcznie zro-
bione laurki.
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12 marca
12 marca w siedzibie DOS odbyły się  warsztaty plastyczne dla pracown-
ików i ich rodzin. W tym roku dużym zainteresowaniem cieszyły się 
pisanki zdobione metodą decupauge oraz materiałowe koguty.

W tym roku 
W tym roku mija 100 lat od poszerzenia granic Warszawy o nowe miejscowości, w tym o obszar Woli. Na mocy 
rozporządzenia z 8 kwietnia 1916 r. Warszawa powiększyła się o ponad 8 tys. Hektarów . Wśród przyłączonych 
miejscowości znalazły się obszerne tereny dzisiejszej Woli- Wielka Wola, Koła i Czyste, Wola stała się Dzielnicy 
Warszawy. Obok Woli w granice Warszawy włączone zostały także dotychczasowe miejscowości jak: Marymont, 
Powązki, Buraków, Mokotów, Czerniaków, siekierki, Gocław, Grochów, Targówek, Utrata, Bródno i Pelcowizna.
W ramach „Klubu Ciekawych Wszystkiego” w Środowiskowym Domu Samopomocy zostały przeprowadzone 
zajęcia na temat 100 lat Woli w Warszawie. Z okazji tego wydarzenia ogłosiliśmy konkurs literacki, jeden  
z wierszy  przytoczyliśmy  powyżej, rozpoczęliśmy cykl spacerów po Wolskich Parkach oraz dyskusję na temat 
zmian zachodzących na Woli. 
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imieniny  w marcu  
obchodziła Pani  Krysia,   
w kwietniu Pan Wojciech.
Złożyliśmy też życzenia  
imieninowe  Panu Jurkowi, 
który w marcu pojechał  
do Domu Pomocy  
Społecznej.

KRÓTKO

Święta 
Wielkanocne
22 marca odbyło się spotkanie wielkanoc-
ne dla uczestników  Świetlicy Opiekuńczej 
dla osób chorych na Chorobę Alzhei-
mera oraz ich opiekunów. Spotkanie to 
czas wspólnych rozmów, porad i refleksji   
a także wesołej atmosfery spędzonej 
wśród osób bliskich.

24 marca uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy i Klubu „Pod Daszk-
iem” wraz z terapeutami zorganizowali 
spotkanie wielkanocne. Kultywowanie 
tradycji, wspólne organizowanie spotkań 
to element terapii, w której uczestnicy 
nabywają umiejętności, wykorzystując je 
w życiu codziennym.

WOLA
Wola – czarowna dzielnica.
Czarny asfalt ulic tak pięknie wzbogacony zielenią drzewostanów.
Przejść się Górczewską w kwietniowy poranek –  
to prawdziwa przyjemność.
Opadły już z drzew kwiaty bielutkie jak śnieg.
Rozwijają się listki seledynową zielenią w pączkach.
Wierzby opuszczają warkocze gałązek w bursztynowym kolorze.
Pędzą samochody i autobusy.
Spaliny tuszuje tlen zieleni.
Gdzie na świecie można dostać tyle szczęścia obserwując naturę?
Ludzie w swoich mechanicznych koniach  
nie kolidują z pięknem przyrody.
Przyjechała Policja i pojazdy grzecznie suną w dal.
Można obserwować teatr mody na młodziutkich  
latoroślach dziewczyn i chłopaków.
Second handy obdarowują ciekawym wzornictwem 
za niewiele złotówek nawet leciwe kobiety.
Wola pozostaje „u Pana Boga za piecem”.
       Marta Łagodzińska


