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Jesień
O świcie ustają cykady.
Niedługo ostatni obłok ustąpi oranżową wolą Słońca.
Jest złota jesień.
Na metalowych konstrukcjach błyszczą żółte gruszki 
i pachną dojrzałe jabłka.
Poranne mgły niosą ze sobą upragnioną wilgoć.
Siedmioletni narybek chyba ze skupieniem podąża do szkoły
za dużymi tornistrami na plecach.
Opaleni mężczyźni i wypoczęte kobiety wyskakują z autobusów
- śpieszą się do pracy.
Już mam włóczkę, pojawią się swetry na straganach.
Marcinki i astry zapachem ziemi tak  
świetnie korespondują z kolorami odzieży.
„Mimozami jesień się zaczyna”.
Może naszym Rodzicielom jest nie najgorzej pod płytami nagrobków?
Ciągle mi się wydaje ,że ich kiedyś jeszcze ujrzę.
W jaką postać się przyobleką?
Może będą szczęśliwi – i ja także.
To moje usilne pragnienie – wierzę , że się spełni.  
                                                                                            Marta
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1 listopada 
Dzień Wszystkich Świętych 
Pamiętamy 

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. To właśnie 11 
listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy.  Józef 
Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a przebywające na naszych ziemiach 
oddziały obcych żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć się 
cieszyć ze swojego własnego domu – Polski, która przez wiele lat    zawłaszczona była przez 
Rosję, Prusy i Austrię. 

Wycieczki po Puszczy Kampinowsk-
iej cd. Pogoda w pierwszej  połow-
ie  listopada sprzyjała wycieczkom. 
Grupa uczestników ŚDS w ramach 
programu „chodzę bo chcę” udała 
się do Puszczy w poszukiwaniu ło-
sia. W trakcie trwania wycieczki zos-
tał zorganizowany konkurs fotogra-
ficzny „Przyroda w obiektywie”. 
Pierwsze miejsce zajęło zdjęcie 
Pani Teresy:



Ośrodek Wsparcia 
dla Seniorów OPS 
Dzielnicy Wola ma 
już 5 lat. 
Już 5 latek Wam stuknęło!                                                              
To jest nie do wiary!   
Czyżby Dom Pod Jaworami
 Był już aż tak stary?
Za to, jego Uczestnicy...
Tryskają młodością,
Animuszem, optymizmem,
Energią, radością...                  
Personel?  Ekstraklasa!
Panowie i Panie,
Wyrażamy z tej okazji
Najwyższe uznanie
I tak trzymać! JUBILACI!
 I niech Wam się darzy,
 Oby każdy z Was osiągnął
 Co mu się wymarzy,
 A następne 5 – lecie
Niech będzie – Kochani -
Też pomyślne i szczęśliwe,
 Usłane...różami...

Warsztaty w Biurze Rzecznika  

Praw Obywatelskich.

Uczestnicy ŚDS brali udział w warsztatach Biura Praw Obywatelskich, 
które odbywały się w czterech blokach: blok I. umocnienie,blok  
II prawa człowieka i obywatela, blok III jak skutecznie udzielić 
wsparcia,blok IV wystąpienie publiczne.

21 listopada jest dniem życzliwości oraz świętem 
pracowników służb społecznych a w szczególności pracowników 
socjalnych. W trakcie tegorocznych wolskich  obchodów Dnia 
Pracownika Socjalnego 12 pracowników OPS Dzielnicy Wola zostało 
uhonorowanych przez Burmistrza Dzielnicy Wola Panią Urszulę 
Kierzkowską  listami gratulacyjnymi.

Jak co roku organizowaliśmy Andrzejki. Tradycy-
jne wróżby: lanie wosku przez dziurkę od klucza, 
wychodzenie butów za próg, ciasteczka z wróżbą 
stały się podstawą do spotkania integracyjnego, 
były też tańce i słodki poczęstunek.
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Andrzejki z wróżbami 
i muzyką

KRÓTKO
•	 imieniny	obchodziły:	Pani	Ela	i	Pani	Sylwia
•	 12.11.odbyło	się	kolejne	„Seminarium	o	Psychozie”
•	 16.11.odbyły	się	wybory	samorządowe
•	 na	Woli	wygrało	PO
•	 21.11.	poszliśmy	do	Centrum	Nauki	Kopernik
•	 	w	 Warszawie	 30.11.obyła	 się	 „dogrywka”	 między	 obec-

ną Prezydent  Panią H. Gronkiewicz Waltz (PO) a Panem 
Jackiem Sasinem (PiS). Prezydentem Warszawy na trzecią 
kadencję została wybrana Pani H. Gronkiewicz – Waltz.

Spotkanie z archeologiem
W listopadzie rozpoczęliśmy cykl spotkań z archeologiem, który 
wprowadza nas w świat  wykopalisk. Pierwsze spotkanie  miało  tytuł 
„Warszawska Starówka od średniowiecza do II wojny światowej”

Opadają liście, czas snuje się mgliście...
Jesień nie sprzyja dobremu samopoczuciu, , pojawia się poczucie bezsensu, jesteśmy zmęczeni i brak nam 
motywacji. W Klubie „Pod Daszkiem”na poprawę samopoczucia, dla osób, których szczególnie dopada 
chandra organizowaliśmy poniedziałkowe spotkania gdzie przy kawie, czekoladzie,  dobrej muzyce i poezji 
odganialiśmy smutne myśli: „.Smutek Jesieni łyk kawy odmieni”, „Koncert Jesienny na uśmiech promienny”  
w wykonaniu zespołu Bogdan-Time, wieczór z Kabaretem „ Starszych Panów”.
Jeżeli równocześnie ze smutkiem i przygnębieniem pojawia się utrata zainteresowań i radości życia , 
człowiek funkcjonuje w zwolnionym rytmie, ma zaburzenia koncentracji i obniżoną samoocenę, źle sypia, ma 
niewyjaśnione dolegliwości i bóle to mamy do czynienia z depresją. Należy wtedy zgłosić się do specjalisty  
i rozpocząć leczenie farmakologiczne.


