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O roli ojca i tym co ojcostwo znaczy dla dzieci postanowili wczoraj w radosnej formie
opowiedzieć w Kamieniczkach Elbląskich członkowie Stowarzyszenia Lazarus i ich przyjaciele.
W spotkaniu wziął udział Witold Wróblewski prezydent Elbląga.
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
Dzień Ojca został zorganizowany w ramach projektu Wysokiej Jakości Usługi Społeczne dla
Osób Starszych w Elblągu. Partnerem w tym projekcie jest elbląski MOPS. Do projektu udało
się zaangażować czterdziestu dwóch seniorów (26 Pań i 16 Panów). Projekt ma wspomagać
seniorów by na nowo mogli stać się aktywnymi członkami naszej lokalnej społeczności. Wśród
wolontariuszek projektu są m.in. Stefania Lepiesza, Elżbieta Bukowska, Danuta Świątek,
Elżbieta Murawska, animatorką w projekcie jest natomiast znana słuchaczom Uniwersytetu
Trzeciego Wieku – Ala Sobecka.
- W imieniu Stowarzyszenia Lazarus serdecznie dziękuję Panu prezydentowi za wsparcie
którego nam udziela. Dziś możemy wspólnie świętować Dzień Ojca. Widzimy ich na co dzień,
coraz częściej chadzających z wózkiem, spędzających czas ze swoimi pociechami na urlopie
tacierzyńskim i to jest naprawdę piękne – mówiła Izabela Babraj prezes Stowarzyszenia
Lazarus
W części artystycznej spotkania przed młodszymi i starszymi tatusiami wystąpiły elbląskie
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przedszkolaki. Halina Ratajewska zaprezentowała krótką rymowankę o tacie – „Kiedy już
odpoczniesz sobie i odłożysz gazetę i teczkę, to zapraszam Cię na wycieczkę”. Od Pani Haliny
zebrani tatusiowe dowiedzieli się również, że powinien odkurzać, robić pranie, chodzić z córką
na spacer i wrzucić coś nieraz do skarbonki. Występy artystyczne zakończył śpiewnie zespół
ALE BABKI z Uniwersytetu III Wieku.
- Dziękuję Lazarusowi za zorganizowanie tego spotkania, dziękuję występującym tu dziś tak
pięknie maluchom, jak i naszym seniorom. Tata i jego rola jest niezwykle ważna. Chcę dziś
złożyć życzenia wszystkim ojcom. Dużo radości z dorastania Ich pociech i satysfakcji płynącej z
tego, że mogą być przy nich każdego dnia – mówił prezydent Wróblewski
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