II PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY
TWÓRCZOŚCI OSÓB STARSZYCH
Udział Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
w Radomiu, przy ul. Garbarskiej 35 w II Przeglądzie Artystycznym
Twórczości Osób Starszych, w dniach 5-6.10.2019r. w Warszawie.
W Przeglądzie uczestniczyli Mieszkańcy: Pan Jerzy Darnicki,
Pani Maria Sobień, Pani Marta Wyrwińska pod opieką Pani Emilii Sar
– Pracownika Socjalnego.
Zamieszczamy poniżej pamiątkowe zdjęcie oraz informacje
z Przeglądu ze strony MCPS w Warszawie
www.mcps.com.pl
„
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W dniach 5 i 6 października 2019 r. już po raz drugi odbył się Przegląd
Artystyczny Twórczości Osób Starszych organizowany przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej. Już od rana zjeżdżały się autokary z seniorami
z całego Mazowsza do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Boss
w Warszawie. W przeglądzie wzięło udział 300 seniorów z województwa
mazowieckiego działających w uniwersytetach trzeciego wieku, gminnych
radach seniorów, organizacjach pozarządowych, oddziałach Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz instytucjach, które statutowo zajmują się
działalnością na rzecz osób starszych.
Na samym początku zgromadzonych uczestników przywitała Elżbieta Bogucka
Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik
Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej i Tadeusz
Lempkowski Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów. Część artystyczną
rozpoczął Janusz Sobolewski z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, który specjalnie dla seniorów zaśpiewał
i został nagrodzony aplauzem widowni.
Podczas przeglądu artystycznego twórczości osób starszych seniorzy z terenu
województwa mazowieckiego zaprezentowali swój dorobek artystyczny.
Przedstawiony został różnorodny repertuar, składający się z trzech części:
taneczno-muzycznej, teatralno-poetyckiej oraz kabaretowo-monologowej.
Przegląd umożliwił także zapoznanie się z rękodziełem artystycznym , które
tworzą seniorzy z Mazowsza. Jesteśmy przekonani, że to wydarzenie stanowiło
ważną inicjatywę wspierającą aktywność seniorów.
Wspólna kolacja i wieczorne tańce były świetną okazją do integracji
ze wszystkimi uczestnikami.
Drugiego dnia poza częścią artystyczną seniorzy mogli również wysłuchać
wykładu nt. „Odkrywanie potencjału seniora, drzemiącego w pracy umysłu” a na
koniec pobytu Pani Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy gratulacyjne
wraz z drobnymi upominkami.”

