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Luty 2023 roku 

Z życia Domu … wśród wielu różnych wydarzeń 
 

Karnawałowo … z tiramisu w tle 

Serię karnawałowych spotkań rozpoczął koncert walentynkowy w wykonaniu Pana Stanisława Błońskiego, 

który po mistrzowsku wyśpiewał arie z operetki „Wesoła Wdówka”. Po cudownym koncercie 

zapozowaliśmy z Panem Stanisławem do wspólnej fotografii w karnawałowej scenografii. A … huczny bal 

w Tłusty Czwartek … to czas dobrej, integracyjnej zabawy razem z Seniorami  „Klubu Złotego Wieku”. 

Tańce w parach i korowodach w rytm starych przebojów dancingowych oraz ozdobne kapelusze na 

głowach przypomniały nam lata naszej młodości. Wspólne śpiewy i gry podtrzymywały dobry humor w 

„ostatkowe” chwile. Pełne radości spotkanie dopełnił wyśmienity poczęstunek: lukrowane pączki serowe 

oraz własnoręcznie przygotowane tiramisu. To ten wspaniały deser zapewnił nam „długofalową energię” 

do zabawy. 

 

Warszawa Zapamiętana … 

… to nasz nowy projekt, którego realizację rozpoczęliśmy w styczniu tego roku. Celami głównymi projektu 

są: poszerzanie wiedzy o starej Warszawie oraz integracja międzypokoleniowa i pokoleniowa. Działania 

międzypokoleniowe w ramach projektu z młodzieżą „Dom przy Rynku”, uczniami z Liceum Czackiego 

oraz z zaprzyjaźnionymi artystami,  wypełnią nasze wtorkowe spotkania. W programie przewidzieliśmy: 

czytanie książek o starej Warszawie, oglądanie filmów, prezentacje multimedialne, nagranie płyty CD 

mówiącej o sławnych ludziach żyjących przed laty na warszawskiej Starówce, nagranie etiudy video, 

koncerty chóru, koncerty gitarowe, spektakl teatralny, wywiady z trzema osobami w starszym i młodszym 

wieku do audycji radiowej oraz wernisaż obrazów namalowanych przez naszego Mieszkańca. Na 

zakończenie projektu planowane jest widowisko z naszym udziałem a także grup młodzieżowych oraz 

innych osób biorących czynny udział w projekcie. Nagrany metodą audio materiał z widowiska, 

przedstawiony zostanie w Muzeum Warszawy jako historia opowiedziana przez Mieszkańców Warszawy                                   

z uwzględnieniem lokalizacji naszego Domu. 

 

Skąd się wzięła tradycja pieczenia pączków? 

Jak na karnawał przystało, z zaciekawieniem mogliśmy poczytać udostępnione nam przez panią 

Dietetyczkę  artykuły opisujące tradycje  związane z pieczeniem pączków w zapusty. Mogliśmy też poznać 

różne przepisy oraz  przesądy związane z robieniem samego ciasta. Jeden z nich szczególnie zapadł nam              

w pamięć … a mianowicie ten że, kiedy to ktoś znajdzie w pączku migdał lub orzech będzie przez cały 

rok cieszyć się powodzeniem i dostatkiem. Zmobilizowało nas to do drobiazgowych poszukiwań     

 

 

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego Domu Pomocy Społecznej  

przy ul. Wójtowskiej 13  

na www.dpswojtowska.pl  

obserwowania i polubienia nawww.facebook.com/Dom -Pomocy - Społecznej- Wójtowska 

www.instagram.com/dps_wojtowska  

twitter.dpswójtowska@dpswójtowska 
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