
 

Harmonogram obchodów Święta Babci i Dziadka 2023 

 

19 stycznia 

– godz. 10.30 - Dzienny Dom „Senior+”, ul. Św. Jana Pawła II 11 - zajęcia w formie zabaw 

ruchowych zorganizowane przez studentów Uniwersytetu Medycznego. Impreza dla 

uczestników DDS+. 

 

19 stycznia 

– godz. 11.00 - Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4, ul. Pozytywistów 16 - 

spotkanie integracyjne, podczas którego zaplanowano: film podsumowujący aktywność 

seniorów w 2022 r. pt. "Dziękujemy Wam za ten rok", tematyczne zajęcia poetycko-

warsztatowe, słodki upominek. Impreza przeznaczona dla uczestników CDP4. 

 

19 stycznia 

– godz. 11.00 - Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3, ul. Niecała 16 - wykład na 

temat roli dziadków i babć w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny, zabawy i quizy 

tematyczne. 

 

19 stycznia 

– godz. 13.30 - DPS im. W. Michelisowej, ul. Archidiakońska 7 (świetlica) - pokaz żonglerski 

w wykonaniu artystów z grupy "Nizar"; słodki poczęstunek. Impreza organizowana dla 

mieszkańców DPS. 

 

20 stycznia 
– godz. 10.00, 13.00, 15.30 - Klub Seniora Wieniawa, al. Racławickie 24 - poczęstunek, 

quizy i zabawy tematyczne dla uczestników zajęć. 

 
20 stycznia 

– godz. 10.00 - Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, 

ul. Dolińskiego 1 - przedstawienie muzyczno-teatralne "Posłuchaj babciu i dziadku" 

w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 50 w Lublinie. Impreza zamknięta o charakterze 

integracyjnym. 

 

 



20 stycznia 

– godz. 10.30 - Centrum Usług Socjalnych, ul. Lwowska 28 - spotkanie okolicznościowe „W 

kawiarence artystycznej”. Program artystyczny: skecze, piosenki, wiersze, prezentowane 

indywidualnie i grupowo, przez uczestników. Na potrzeby spotkania przestrzeń zostanie 

zaaranżowana na styl kawiarniany. Planowany jest również drobny słodki poczęstunek oraz 

napoje gorące i owoce. Dodatkowo seniorzy otrzymają rzeczowe upominki – breloki 

zrobione przez terapeutów. Spotkanie dla uczestników CUS. 

 

20 stycznia 

– godz. 13.30 - Klub Seniora „Głusk”, ul. Głuska 145 - poczęstunek, quizy i zabawy 

tematyczne dla uczestników zajęć. 

 

23 stycznia 

– godz. 9.30 – 13.00 - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 

w Lublinie, ul. Kosmonautów 78 - spotkanie integracyjne Mieszkańców DPS, które ma na 

celu kształtowanie uczucia przywiązania do członków swojej rodziny; wspólne rozmowy, 

śpiewanie, wspominanie, oglądanie materiałów multimedialnych, poczęstunek. 

 

23 stycznia 

– godz. 10.00 - DPS Betania, Aleja Kraśnicka 223 - występ mieszkańców DPS; program 

słowno muzyczny pt. "Powróćmy jak za dawnych lat, piosenki retro", słodki poczęstunek. 

Życzenia i występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej z Niedrzwicy Dużej (pokaz 

multimedialny). Uroczystość dla mieszkańców DPS. 

 

23 stycznia 

– godz. 10.00 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Głowackiego 26 - międzypokoleniowe 

spotkanie mieszkańców DPS z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 43; życzenia 

i wręczenie okolicznościowych kartek. 

 

23 stycznia 

– godz. 10.00, 13.00, 15.30 - Klub Seniora Wieniawa, al. Racławickie 24 - poczęstunek, 

quizy i zabawy tematyczne dla uczestników zajęć. 



24 stycznia 

– godz. 10.30 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Głowackiego 26 - program muzyczny 

"Powróćmy jak za dawnych lat”, słodki poczęstunek, spotkanie mieszkańców DPS z 

uczestnikami Klubu Seniora z Marynina. 

 

24 stycznia 

– godz.11.00 - Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3, ul. Niecała 16 - koncert 

życzeń, wręczenie upominków, poczęstunek. Impreza przeznaczona dla uczestników CDP3. 

 

1 lutego 

– godz. 10.00 - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, ul. Ametystowa 22 - występ 

muzyczno-recytatorski dzieci z Przedszkola nr 63; wręczenie okolicznościowych kartek 

wykonanych przez dzieci z Przedszkola nr 13 przy ul. Okrzei 13 oraz uczniów ze Szkoły 

Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej 7. Wydarzenie dla mieszkańców DPS oraz 

uczestników Klubu Seniora. 

 

3 lutego 

– godz. 14.00, Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Śliwińskiego 5 - koncert instrumentalno-

wokalny dla Seniorów (przewiduje się obecność ok. 300 babć i dziadków). W koncercie 

mogą uczestniczyć seniorzy spoza ośrodków ZOW, po uprzedniej rezerwacji pod nr tel. 

81 466 55 60. 

 

KLUBY SENIORA: 

W Klubach Seniora Dzień Babci i Dziadka będzie obchodzony w dniu pracy klubu - zgodnie 

z harmonogramem. 

19.01.2023 – KS Felin – wykład na temat „Dziadkowie – wnukom – wnuki Dziadkom – rola 

relacji między pokoleniami w rodzinie”; 

19.01.2023 – KS Przy Zamku – „Bycie Babcią lub Dziadkiem – pozytywny wpływ 

na osobowość  dorosłego człowieka”; 

20.01.2023 – KS Sławinek – „Bycie Babcią lub Dziadkiem – pozytywny wpływ na osobowość  

dorosłego człowieka”; 

23.01.2023 – KS Sławinek – wykład na temat „Dziadkowie – wnukom – wnuki Dziadkom – 

rola relacji między pokoleniami w rodzinie”; 

23.01.2023 – KS Owocowa – wykład na temat „Dlaczego obecność Dziadków jest ważna 

nie tylko dla wnuków, ale też dla Dziadków”; 



23.01.2023 – KS Róży Wiatrów – „Bycie Babcią lub Dziadkiem – pozytywny wpływ 

na osobowość  dorosłego człowieka”; 

23.01.2023 – KS Ruta – Muzyczny Koncert Życzeń dla Babci i Dziadka; 

24.01.2023 – KS Sławin – wykład na temat „O współczesnych problemach w realizowaniu 

roli Dziadków”; 

24.01.2023 – KS Pod Świerkami – „Bycie Babcią lub Dziadkiem – pozytywny wpływ 

na osobowość dorosłego człowieka”; 

24.01.2023 – KS Ruta – zajęcia rękodzielnicze „Prezent dla Wnuczka”; 

25.01.2023 – KS Dziesiąta i KS Kalina – wykład na temat „Dziadkowie – wnukom – wnuki 

Dziadkom – rola relacji między pokoleniami w rodzinie”; 

25.01.2023 – KS Roztocze – Muzyczny Koncert Życzeń dla Babci i Dziadka. 

Wszystkie spotkania są przewidziane dla uczestników Klubów. 


