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 Jeszcze przed … 

 

Świętowaliśmy Dzień Kobiet i Mężczyzn 

Uroczyście świętowaliśmy Dzień Kobiet i Mężczyzn. Z tej okazji gościliśmy naszego ulubionego 

solistę Pana Stanisława Błońskiego. Zachwycił nas swoim recitalem, na który złożyły się 

słynne arie operetkowe. Nie zabrakło również tej … ,,Brunetki, blondynki - ja wszystkie was 

dziewczynki całować …’’. Pocałunków nie było, ale były piękne życzenia dla Pań. Panowie 

uczcili święto kobiet biesiadując razem z Paniami przy wspólnym stole, romantycznej muzyce, 

kawie, słodyczach, składając życzenia takie … od serca.  

Złożyliśmy hołd bohaterom 

Wiemy, że uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z roku 2001 uznano zasługi grup 

niepodległościowych i organizacji walczących o niepodległość Polski po II wojnie światowej. 

Oddano w ten sposób hołd poległym. Pamiętamy też, że kontynuacja oporu trwała długie lata 

uwieńczona w końcu przez działania ludzi z ,,Solidarności”. Święto narodowe obchodzone 

obecnie dnia 1 marca ustanowiono Ustawą z 2011r. upamiętniając żołnierzy poległych za 

naszą ojczyznę. Włączyliśmy się w tegoroczne obchody święta organizując spotkanie muzyczno 

– poetyckie, recytując wiersze polskich poetów i śpiewając żołnierskie pieśni. Cześć ich 

pamięci! 

Schodzimy ze sceny … 

Pracowaliśmy długo i wytrwale na próbach spektaklu społecznego  ,,Gest” przy współudziale 

młodzieży z sąsiedzkiego ,,Domu przy Rynku”. Zaplanowaliśmy jego premierę w dniu 24 marca 

br. w obecności zaproszonych gości ze świata sztuki teatralnej i dramy. Niestety, sytuacja 

zagrożenia epidemią koronawirusa ,,odroczyła nam” realizację wspólnych planów 

międzypokoleniowych działań teatralnych. Czy na długo?? 

    Czas … nowych rozwiązań 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego zmieniła się sytuacja w organizacji 

zapewnienia usług w domach pomocy społecznej. W celu wsparcia mieszkańców i personelu 

wzmocniono środki ochrony osobistej, wstrzymano tymczasowo przyjęcia nowych osób, 

wprowadzając szczególne zasady i warunki. Odwołano też wszelkie wizyty i przyjmowanie 

paczek. Zalecono też bezwzględne stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz służb medycznych. Nadszedł więc dla nas nowy czas. Stosujemy się do tych zaleceń, 

służymy sobie wsparciem oraz pozostajemy w domu.  

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego 

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 

na www.dpswojtowska.pl, 

polubienia nas na fanpage www.facebook.com/Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska-218993075115874/ 

i obserwowania na www.instagram.com/dps_wojtowska/ 
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