
Wizyta Pierwszej Damy w Klubie „Panorama” 

Należący do Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR” klub „Panorama” jest tym 

miejscem na powiślańskim osiedlu, gdzie pod czujnym okiem fantastycznej Kierownik „Pani Celinki” 

aktywizują i integrują się nasi mieszkańcy, w tym w dużej mierze seniorzy i młodzież. Dzięki 

działalności prowadzonej w klubie „Panorama” organizowane są zajęcia rekreacyjne, socjalno-

pomocowe, a także kulturalno-oświatowe. Przede wszystkim jednak chodzi o to, żeby ludzie, 

zwłaszcza starsi i nieraz samotni, mogli pobyć w miłym towarzystwie, wymienić się doświadczeniami, 

podzielić umiejętnościami, zarazić swoimi pasjami lub po prostu poopowiadać swoje historie.   

Każdy z seniorów przecież, podobnie jak wielu innych ludzi, chciałby móc komuś przekazać 

historie ze swojego życia; zwierzyć się z tego, co go cieszy lub trapi; podzielić się swoim hobby i móc 

je dalej realizować; każdy z nich liczy na wysłuchanie, podanie pomocnej dłoni lub po prostu na 

posiedzenie w towarzystwie osób o podobnym zapatrywaniach, nawet wtedy, kiedy mieliby na tym 

spotkaniu po prostu milczeć. Seniorzy mają też możliwość skorzystania z ćwiczeń rehabilitacyjnych i 

rozmów z psychologami, uczestniczenia w seminariach oraz różnego rodzaju warsztatach i 

spotkaniach autorskich lokalnych poetów i pisarzy. 

W tym roku 1. października przyniósł naszym wspaniałym seniorom miłą niespodziankę. Z 

okazji „Międzynarodowego Dnia Osób Starszych” nasz klub odwiedziła Pierwsza Dama 

Rzeczpospolitej, Agata Kornhauser-Duda, z kilkoma swoimi współpracownikami. Spotkała się z 

naszymi seniorami z jak zwykle wspaniałym uśmiechem i miłym słowem skierowanym do wszystkich 

zebranych. Seniorzy podzielili się z Panią Prezydentową swoimi wspomnieniami z minionych czasów, 

spostrzeżeniami dotyczącymi obecnych wydarzeń zwracając uwagę na ich potrzeby i wyzwania, 

którym muszą sprostać. Dali również upust własnym zdolnościom i talentom: na spotkaniu wystąpili 

emerytowani artyści operetkowi umilając swym śpiewem spotkanie. Pierwsza Dama emanowała 

ciepłem i zrozumieniem spraw związanych z osobami starszymi. W rozmowie wspomniała o swoim 

chorym tacie zaznaczając w ten sposób, że nic, co ludzkie nie jest jej obce. 

 Na spotkaniu z Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą byli m.in. Prezes SBM 

„TORWAR”  oraz Kierownik  Klubu Panorama. Pierwsza Dama podziękowała za ciepłe przyjęcie, 

rodzinną atmosferę i złożyła naszym seniorom serdeczne życzenia zdrowia, uśmiechu i poczucia bycia 

potrzebnymi zapraszając ich na koniec na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. 

Relacja i zdjęcia ze spotkania z Panią Prezydentową  znajduje się na stronie Prezydenta RP w 

zakładce Pierwsza Dama: 

https://www.prezydent.pl/pierwszadama/aktywnosc/art,784,miedzynarodowe-swieto-

seniorow.html.  
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