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JARMARK SENIORALNY 

,,Warszawskim Jarmarkiem Senioralnym” 

nasz Dom włączył się w obchody 

Warszawskich Dni Seniora. W chłodne 

popołudnie 25 września Mieszkańcy   

i Pracownicy powitali gorąco Młodzież   

z sąsiedztwa, Seniorów z zaprzyjaźnionych 

Domów Pomocy Społecznej oraz wielu 

innych zaproszonych Gości. Jak na 

piknikową imprezę przystało - nie zabrakło 

i tym razem różnorodnych atrakcji. 

Koncert zespołu Fundacji Animea 

przeniósł uczestników w klimat muzyki 

retro. Improwizacje muzyczne porwały 

wspomnień czarem starszych i młodszych 

słuchaczy. Można było zasięgnąć  

informacji jak wyleczyć zaćmę oraz 

zbadać wzrok u przedstawicieli Firmy One 

Day Clinik i Salonu Optycznego Doktora 

Marchewki. Podano gorące smakołyki z 

grilla, wykwintne słodkości, po czym 

wszyscy ruszyli w tany w rytmie 

przebojów disco. ,,Była to udana impreza” 

–  jednogłośnie stwierdzili uczestnicy 

pikniku. 

,,GDY SENIORZY DZIŚ ŚPIEWAJĄ” 

„…. w Żoliborskim Festiwalu 

to się niesie rytm melodii 

po Warszawie, całym kraju” … 

Tak śpiewał zespół wokalny Wójtowskie 

Słowiki, uczestniczący kolejny raz w 

Żoliborskim Festiwalu Śpiewających 

Seniorów, który odbył się w Kinie Wisła 

26 września.  

 

 

 

BARTEROWE SPOTKANIE 

…  odbyło się w naszym Domu w ramach 

standardów opieki i pracy personelu          

w domach pomocy społecznej 

prowadzonych przez m. st. Warszawę        

w ramach projektu „AGE – Działania na 

rzecz aktywnego i godnego starzenia się   

w Warszawie”. Nasi Pracownicy podzielili 

się doświadczeniami związanymi                

z występowaniem agresywnych zachowań 

wśród Mieszkańców oraz sposobami 

radzenia sobie z tym problemem. 

Spotkaniu towarzyszyła nie tylko  

wymiana wiedzy i doświadczeń, było  

również okazją do budowania 

pozytywnych relacji pomiędzy 

uczestnikami. Goście oraz  Pracownicy 

wyszli ze spotkania bogatsi o nowe 

doświadczenia i inspirujące wnioski. 

AKCJA  NARODOWE CZYTANIE 

Nasi Mieszkańcy włączyli się do akcji 

Narodowego Czytania ,,Przedwiośnia” 

Stefana Żeromskiego. Wrześniowym 

przedpołudniem w domowej świetlicy 

odbyło się czytanie performatywne tej 

powieści. Czytali Mieszkańcy                      

i Pracownicy spontanicznie improwizując 

wybrane fragmenty powieści i na nowo 

odkrywając losy Cezarego Baryki wpisane                   

w wydarzenia społeczno-polityczne 

początków XX wieku. Wydarzeniu 

towarzyszyła odpowiednio dobrana 

animacja muzyczna. 


