Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

Jasełka w wykonaniu podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Przemyślu
16 stycznia 2018 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej z inscenizacją o Bożym Narodzeniu wystąpili podopieczni
Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Przemyślu. To jedna z odsłon cyklicznych warsztatów
twórczych, które od ponad dwudziestu lat odbywają się dla nich w bibliotece.

Tradycja spotkań z pensjonariuszami DPS, w którym mieszkają mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie, sięga 1994
r., kiedy to z inicjatywy jednego z opiekunów oraz pracownicy biblioteki Ewy Lis rozpoczęła się współpraca obu
placówek. Wynikła ona z prostego przekonania, że biblioteka powinna służyć całej społeczności lokalnej, a więc także
osobom chorym i niepełnosprawnym. Od początku spotkania mają charakter warsztatów, głównie plastycznych, i są
zróżnicowane tematycznie; dotyczą na przykład pór roku, zwierząt, roślin, mikołajek, andrzejek, świąt wielkanocnych i
Bożego Narodzenia. W trakcie zajęć, odbywających się mniej więcej raz w miesiącu, panowie rysują, wycinają, tworzą
kartki okolicznościowe, ozdoby na choinkę, biorą udział w konkursach i słuchają terapeutycznych opowieści.
Po śmierci Ewy Lis w 2014 r. prowadzenie warsztatów przejęła bibliotekarka Marta Wajda, która z racji swoich
rękodzielniczych talentów nie pozwala narzekać na nudę uczestnikom zajęć i z zapałem dzieli się z nimi twórczą pasją.
Raz do roku jednak to oni pod okiem opiekunów i z ich udziałem przygotowują dla pracowników biblioteki artystyczną
niespodziankę w postaci spektaklu teatralnego. 16 stycznia dali taki właśnie popis gry aktorskiej w jasełkach,
opowiadających o tym, że dla Jezusa nie było miejsca za czasów Heroda i często nie ma go także dzisiaj. Widowisko
wzbudziło duże zainteresowanie oglądających i skłoniło ich do refleksji, a aktorom z pewnością dało poczucie
satysfakcji z dobrze wykonanego zadania i przekonanie, że także oni mogą zrobić coś wartościowego dla innych.
Po spektaklu odbyło się spotkanie opłatkowe, w trakcie którego składano sobie życzenia i śpiewano kolędy przy
akompaniamencie harmonijki.
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