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TĘCZOWE PTAKI

PIKNIK POD KASZTANAMI

Warsztaty plastyczne, które odbyły się
16 maja w Centrum Pomocy Społecznej
przy ul. Świętojerskiej 12 w Warszawie
stanowiły kolejną okazję do spotkania
Mieszkańców naszego Domu z Seniorami
z sąsiedztwa. Pędzle ,poszły w ruch”
i drewniane ptasie figurki nabrały kolorów.
Papugi, pelikany, dzięcioły oraz bociany
rozpromieniły
salę
warsztatową
wszystkimi kolorami tęczy dzięki inwencji
twórczej Uczestników. Drewniane ptaki
- małe dzieła sztuki malarskiej,
wypuszczono z sali warsztatowej i obecnie
zdobią ogród Centrum Pomocy Społecznej
przy ul. Świętojerskiej.

… to wydarzenie pełne atrakcji,
zorganizowane dla Mieszkańców Domu.
W programie znalazła się potańcówka
w rytmie starych polskich przebojów,
koncert
gitarowy Pana
Krzysztofa
Pietruchy i jego zespołu, było miejsce na
poezję w interpretacji Mieszkańca, nie
zabrakło poczęstunku bigosem i kiełbasą
grilla. Szczególną atrakcją dla uczestników
Pikniku okazała się gra w Bingo.
Towarzyszyło jej wiele emocji. Wiadomo
… jak to w grze losowej bywa, albo się
uda wygrać nagrodę, albo nie …, a jednak
większość graczy była usatysfakcjonowana
samym udziałem w grze. Miłym akcentem
wydarzenia były dedykacje muzyczne od
Mieszkańców
dla
Pracowników.
I wybrzmiało kilka sentymentalnych
melodii ,,na cześć Personelu!”. Uczestnicy
wydarzenia wspomną sobie pewnie
czasami - dzień 29 maja i Piknik pod
kasztanami.

,, …PATRRZEĆ NA MOJE OBRAZY”
,,Jeśli ktokolwiek chce mnie zrozumieć
powinien uważnie patrzeć na moje obrazy”
- tą sentencją znanego malarza Gustava
Klimta zakończyli Mieszkańcy
swoje
podziękowanie
dla
Organizatorów
wernisażu i aukcji charytatywnej, która
odbyła się w dniu 24 maja we
współpracującym z naszym Domem
i mieszczącym się w niedalekim
sąsiedztwie Technikum ArchitektonicznoBudowlanym.
Autorami
biorących
w aukcji obrazów byli Uczniowie
Technikum oraz nasi Seniorzy. Wernisaż
był dla młodych i starszych uczestników
spotkania okazją do rozmów o sztuce
i pięknie oraz rozmów o życiu. Ta
wymiana myśli poprzedziła aukcję
charytatywną, na której obrazy ,,poszły w
ruch licytacji … cena wywoławcza … i kto
da więcej?.”

SPRAWDZONY
POMYSŁ
DO
BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO
2019
Pracownicy Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy zweryfikowali pozytywnie
pomysł naszego Mieszkańca na projekt
,,SĄSIEDZKIE
COUNTRY
NA
DECHACH”. Będzie on teraz poddany
pod
głosowanie
warszawiaków.
Z pomysłodawcami dyskutowano nad tym,
jak w atrakcyjny sposób wypromować
pomysł, aby jak najwięcej osób
dowiedziało się o nim. Mieszkańcy
wybrali dwie formy promocji: ulotki oraz
plakaty, licząc, że wiele osób odda głos na
projekt.

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego Domu na www.dpswojtowska.pl
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