
Wieści z Wójtowskiej

 
Kwiecień 2018 roku 

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego Domu na  www.dpswojtowska.pl 
Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13 

 

JAJKO - NIE TYLKO NA TALERZU ! 

Do uroczystego obiadu wielkanocnego  

zasiedli: Mieszkańcy naszego Domu, 

Dyrektor, Pracownicy oraz zaproszeni 

Goście. Życzeniom i podziękowaniom 

składanym przez Dyrektora towarzyszyła 

muzyka. Stoły ozdobione stroikami  

przygotowanymi wspólnie z młodzieżą  

w trakcie warsztatów integracyjnych, 

mieniły się wiosennymi barwami, kryjąc w 

sobie „tajemnice jajka” - symbolu nowego 

życia. Mieszkańcy wykorzystując 

nowoczesne technologie, przybliżyli 

historię „Jajka w kulturze”, przypominając, 

by nie łączyć dziejów jajka - tylko  

z talerzem. Na „deser” tej uroczystości, 

nasz Gość, Pan Wojciech Kuczkowski  

– historyk, podał opowieść „jak to 

w czasach trudnych dla Polski świętowano 

Wielkanoc”. Natomiast Pan Wojciech 

Wełnicki - profesjonalny fotografik, 

zarejestrował spotkanie w obiektywie 

swego aparatu. 

 „OGRODOWE MANEWRY” 

Tuwimowska „wiosna wonna i radosna” 

oszołomiła nas swoją intensywnością 

i  uświadomiła, że już czas na wiosenne 

manewry w  naszym ogrodzie 

sensorycznym. Konieczne było 

uprzątnięcie ostatnich śladów zimy. Nasi 

Mieszkańcy przystąpili z energią do 

ogrodowych ćwiczeń. Do gry włączył się 

Wolontariusz i z determinacją wspierał 

Mieszkańców w porządkowaniu rabatek, 

sianiu i sadzeniu wonnych kwiatów. Ogród 

rozkwitł i rozpachniał się dzięki 

Ogrodnikom. 

 

 

„AKCJA  ŻONKILE” 

„Łączy nas pamięć”- to tytuł koncertu 

z  okazji 75 rocznicy wybuchu powstania 

w getcie warszawskim. Symfonia Ludwika 

van Beethovena, a także tren dla 

warszawskiego getta, wybrzmiały 

19  kwietnia. Koncert był hołdem dla 

Bojowników getta. Obchody 75 rocznicy 

trwały w Warszawie od rana: w południe 

na ulicach zabrzmiał głos syren, 

a  wolontariusze rozdawali przez cały 

dzień warszawiakom papierowe 

żonkile    – symbol pamięci o bohaterach. 

Mieszkańcy naszego Domu, jak co roku, 

dołączyli do akcji i przypięli żonkile na 

znak pamięci i szacunku.  

„DOPÓKI ZIEMIA KRĘCI SIĘ …” 

„Dopóki ziemia kręci się”… to ludzkość 

zamieszkująca tę planetę musi o nią dbać! 

Światowy Dzień Ziemi, przypadający 

22  kwietnia przypomina o naszej 

odpowiedzialności za środowisko, 

w  którym żyjemy i pomaga promować  

świadome postawy. Mieszkańcy 

i  Pracownicy Domu od lat promują 

postawy proekologiczne. Prace w ogrodzie 

sensorycznym, sadzenie nowych gatunków 

kwiatów, zgaszenie światła w budynku 

na  godzinę, to tylko część działań 

wpisujących się w nasz „ekologiczny 

katalog”. Swoją troskę i świadomość 

kruchości środowiska naturalnego 

Mieszkańcy wyrazili prezentując pokaz 

najpiękniejszych miejsc na naszym globie 

oraz plakat „Przyjaciele przyrody”. Akcję 

zakończyła wspólna fotografia z ogrodem 

sensorycznym w tle. 


