
Wieści z Domu Senior - Wigor w Kaletach 

 

W ramach działalności Dziennego Domu Senior-Wigor w Kaletach, uczestnicy, 

16.01.2017 r. mieli okazję obejrzeć w siedzibie Teatru Górnośląskiego spektakl  

pt.  ,,Cholonek’’, według książki ,,Cholonek’’, czyli dobry Pan Bóg z gliny Janoscha. Aktorzy 

z Teatru Korez, przedstawili widzą tragiczne losy Ślązaków XX wieku.  Mentalność, 
poczucie humoru, anegdoty znane wszystkim Ślązakom przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. Spektakl dostarczał nam niezwykłych wzruszeń, dał okazję do refleksji nad 

tożsamością Ślązaków. To przedstawienie o ludziach potrafiących dostosować się do 

trudnych okoliczności, które niesie los, aby za wszelką cenę przetrwać nawet kosztem własnej 

godności.  

Podopieczni Dziennego Domu ,,Senior - Wigor’’ składają podziękowania dzieciom  

ze Świetlicy Środowiskowej ,,Przystań’’ i Pani Monice Ulbricht, za odwiedziny i złożone 

życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka.  

W tłusty czwartek, w Miejskim Domu Kultury Seniorzy bawili się na zabawie 

karnawałowej. Uczestnicy Dziennego Domu Senior- Wigor w Kaletach i wychowankowie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach biorą udział w projekcie „ Poznajmy 

się”. Celem projektu jest wzmocnienie integracji międzypokoleniowej, która skutecznie 

wpływa na łamanie stereotypów dotyczących ludzi starszych i podopiecznych MOW  

w Kaletach. Pierwsze spotkanie odbyło się, pod koniec lutego. Gościliśmy chłopców  

z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z wychowawczynią Panią Katarzyną Lorecką. 
Nasi Seniorzy długo nie zapomną tego spotkania. Wychowankowie przedstawili  

w humorystyczny sposób występ artystyczny ,,Pielgrzymka”. Opowiadający o kolejnych 

etapach miłości: namiętność, intymność, zobowiązanie. Po poczęstunku wspólnie 

przeprowadziliśmy zajęcia arteterapii, tworząc z gazet kolaż  wartości w życiu człowieka. 

Wykonana praca plastyczna dała nam możliwość uzewnętrznienia emocji, pragnień i myśli. 
W Dzień Kobiet,  mieliśmy okazję usłyszeć w Miejskim Domu Kultury,  jedną  
z najpopularniejszych w Polsce piosenkarek - Eleni. Artystka zaśpiewała swoje największe 

przeboje, a także utwory z najnowszej płyty „Miłości ślad”. Koncert spełnił oczekiwania całej 

widowni. Repertuar Eleni zawierał ujmujące melodie, liryczne teksty piosenek, które długo 

pozostaną nam w pamięci.  

Przypomnijmy, że Dom Senior-Wigor w Kaletach działa dzięki dotacji pozyskanej  

z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej 

Program „Senior-WIGOR”). 

 

Aleksandra Cieślik 



 



 

 

 

 




