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Zabawa  
karnawałowa
12.02.15 już tradycyjnie w Klubie „Pod Daszkiem” od-
była się zabawa karnawałowa, której motywem przewod-
nim była przedwojenna. Warszawska piosenka  „Dziś pan-
na Andzia ma wychodne”. W tym dniu wszystkie  byłyśmy 
Andziami a nasi koledzy, Józiami.  Nie zabrakło pączków 
i innych przygotowanych przez nas ciast. Nasi znakomi-
ci koledzy  przygotowali inscenizację do tekstu piosen-
ki, którą rozpoczęliśmy zabawę, a później były  tańce   
w rytm „Balu na Gnojonej”, „Czarnej Mańki”, „U cioci na 
imieninach.”  Jak zwykle nie zawiedli nas zaproszeni go-
ście z Ursynowa z przemiłą Panią Kierownik.
Zabawa odbyła się w Tłusty Czwartek czyli zapusty , ostat-
ni czwartek poprzedzający Wielki Post  Jest to święto ru-
chome, które w zależności od roku wypada najwcześniej 
30 stycznia, a najpóźniej 4 marca.
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Organizacje pozarządowe ( stowarzyszenia, fundacje)   zakłada-
ne są przez obywateli, którzy chcą działać , aby walczyć z jakimś 
problemem społecznym ( bezdomnościom, bezrobociem, po-
mocą osobom uzależnionym i ich rodzinom, przemocą, pomocą 
osobom chorym itp.).  I Ty możesz pomóc, wypełniając swoje 
zeznanie podatkowe , możesz wskazać organizację, którą chcesz 
wesprzeć, wpisując w odpowiednie okienko specjalny numer tzw. 
KRS. Jeżeli nie wiesz komu oddać 1%, więcej informacji znajdziesz 
na stronie www.pozytek.gov.pl 



W lutym, w ramach programu „spacerkiem poWoli „ 
odwiedziliśmy Dom Spotkań z Historią, gdzie wysłu-
chaliśmy wykładu Pana Tomasza Kuby Kozłowskiego 
„Opowieści z Kresów” - między Dyneburgiem, Dźwiń-
skiem i Daugavpils. Rzecz o Polakach znad Dźwiny. 
W trakcie wykładu obejrzeliśmy multimedialną pre-
zentację poświęconą miastu leżącemu nad Dźwiną 
– Dynenburgowi oraz losom Polaków z Inflant. Prze-
nieśliśmy się na chwilę na dwudziestowieczną Ło-
twę i do miasta, które ponad 200 lat znajdowało się 
w obrębie Rzeczypospolitej i w którym Polacy nadal 
stanowią 14 procent mieszkańców.
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wycieczki

abc gotowania
ABC gotowania to na „Żytniej”  to kulinarna przy-
goda i nauka współpracy w której  uczestnicy ŚDS  
chętnie biorą  udział. Celem głównym tych zajęć 
jest rozwijanie umiejętności kulinarnych i radzenia 
sobie w sytuacjach życia codziennego jak planowa-
nie wydatków, zakupy. Przez kolejne miesiące zmie-
nia się tematyka zajęć : „jesienne smaki”, „ciasto na 

4 luty  
Międzynarodowy Dzień Wal;ki z Rakiem
6 luty 
Pani Danuta Szaflarska wielka polska 
aktorka obchodziła 100 urodziny
14 luty  
Walentynki ( zakochane święto)
22 luty  
imieniny Pani Małgosi
23 luty  
Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją
27 luty  
zmarł Bogdan Tomaszewski dziennikarz 
sportowy, tenisista. Miał 93 lata.

KRÓTKO

20.02.2015 r. pożegnaliśmy naszą koleżankę, 
uczestniczkę ŚDS Panią Krysię J.

Krysia odeszła od nas na zawsze, miała 62 lata.

nie lekceważ 
objawów nerwicy
Nerwica to choroba, do których można zaliczyć różnego rodzaju 
zaburzenia lękowe, fobie , zaburzenia adaptacyjne. 
Jak rozpoznać nerwicę? 
Wszyscy, w sytuacjach  ciężkich przeżywamy lęk, napięcie czy 
różnych dolegliwości czysto fizycznych, jak drżenie  całego cia-
ła czy skurczy mięśni. Takie objawy towarzyszą nam w przeło-
mowych chwilach naszego życia czy trudnych psychicznie sy-
tuacjach i są naturalną reakcją organizmu na stres, zazwyczaj 
przemijają bez ingerencji farmakologicznej. Jeżeli stan napięcia 
, lęku utrzymuje się dłużej, czy nawet się nasila wtedy mówimy 
o zaburzeniach nerwicowych.  Trzeba wtedy zgłosić się do leka-
rza, który ustali dla nas odpowiednia terapię.

słodki czwartek”, „tania zupa na weekend”. 
Podczas dyskusji o wpływie odżywiania na nasze 
zdrowie, uczestnicy sami zaproponowali   przy-
gotowanie surówek. Od 24.02.15 w ramach ABC 
gotowania mamy nowy temat zajęć: „Zdrowie na 
talerzu”, do których używamy tanich, świeżych, se-
zonowych produktów. 


