Wieści z Wójtowskiej
Grudzień 2021 roku
Święta Bożego Narodzenia
Dzieci z Przedszkola nr 427 przy ul. Radosnej 11 i klasa 2b Szkoły Podstawowej nr 300 przy
ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie pod opieką i we współpracy z wychowawcami i rodzicami
przygotowali dla nas bogate paczki świąteczne, piękne ozdobne kartki i ozdoby na choinkę.
Otrzymaliśmy je w Święta Bożego Narodzenia i były one dla nas znakiem pamięci o nas …
dziadkach i babciach. Jesteśmy wzruszeni i wdzięczni, że dzieciaki poświęcają swój wolny czas,
aby obdarować innych. Także w ramach akcji „Święty Mikołaj dla Seniora” spotkało nas wiele
dobrego od ludzi, którzy zaangażowali się w tę akcję, szykując mikołajkowe prezenty. Zostaliśmy
też obdarowani przez pracowników Lidla z biura przy ul. Wołoskiej między innymi: blenderami do
rozdrabniania jedzenia dla osób z problemami z połykaniem i książkami. Otrzymaliśmy wiele
życzeń i dowodów pamięci od zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji pozarządowych. Choć nie
możemy się spotkać, pamiętamy o sobie. Solidarność międzypokoleniowa jest baaaardzo ważna!
Trudny czas pandemii
Kończy się już drugi rok zawirowań związanych z pandemią Covid-19. Życie toczy się wokół
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom i pracownikom przez kierownictwo naszego
Domu. Podejmowane działania, organizacja funkcjonowania Domu, szczepienia, zapewnienie
ochrony osobistej i całego budynku, odwiedziny najbliższych i spotkania towarzyskie we własnym
gronie, to codzienne wyzwania. Przeplatają się: milczenie i bunt, działanie i apatia, choroba i
powrót do zdrowia, radość i smutek. Najważniejsze, że jesteśmy razem, że czuwają nad nami
ludzie, którzy mając swoje rodziny, nawet w okresie znaczącego wzrostu zakażeń – przychodzą
codziennie do nas, aby zapewnić nam opiekę i bezpieczeństwo. Dziękujemy!
Nadzieje na Nowy Rok…
że będzie wolny od pandemii, że wrócą międzypokoleniowe spotkania w większym gronie, że
wszyscy będą szczęśliwi i zadowoleni, że będziemy się wspierać i pomagać sobie i będzie jeszcze
więcej życzliwych i otwartych ludzi, z którymi będziemy mogli sobie pobyć! Tego życzymy sobie i
wszystkim osobom, które o nas pamiętają i nas wspierają. Nade wszystko dużo zdrowia życzymy
zmęczonym i przygniecionym ciężką pracą pracownikom naszego Domu.
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