220. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Obchody uchwalenia Konstytucji 3
Maja w naszym mieście rozpoczęły się
uroczystą Mszą św. w kościele pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w
Kałuszynie, którą celebrował w intencji
mieszkańców wi-ce dziekan proboszcz naszej
parafii ksiądz Władysław Szymański. W
nabożeństwie
wzięły
udział
władze
samorządowe na czele z burmistrzem
Kałuszyna Marianem Soszyńskim, radni Rady

Miejskiej,
kierownicy
i
przedstawiciele
jednostek organizacyjnych gminy, orkiestra dęta
im.
Błogosławionego
Jana
Pawła
II,
przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej,
poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy.
Po Mszy świętej w asyście orkiestry
dętej nastąpił przemarsz pod
Pomnik
Bojownikom o Niepodległość przy ulicy
Warszawskiej, gdzie uroczyście złożono kwiaty.
Ostatnim punktem gminnych obchodów była
akademia, którą swą przemową zainaugurował
burmistrz
Kałuszyna
Marian
Soszyński,
zapraszając jednocześnie do obejrzenia programu
artystycznego w wykonaniu uczniów Gimnazjum
im. 6. Pułku Piechoty Legionów J. Piłsudskiego.
Zebranych w sali Domu Kultury widzów gimnazjaliści pod kierunkiem p. Liliany Głodzinskiej - Nojak i Hanny
Winczaruk przenieśli w czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego słynne „Obiady Czwartkowe”. Przedstawienie
uświetniły: pieśń „Laura i Filon” Franciszka Karpińskiego w wykonaniu Edyty Wąsowskiej oraz tradycyjny, polski
„Polonez”. Grupę taneczną przygotował p. Jacek Chodubski.
Beata Piotrzkiewicz

„Rozkręcamy polską prezydencję”
Od 1 lipca do 31 grudnia 2011r.
nasze państwo będzie przewodniczyć
Radzie UE.
W związku z kompetencjami Rady kraj sprawujący w niej
Prezydencję ma możliwość bezpośredniego wpływu na politykę
Unii Europejskiej.
Jednym z priorytetów polskiej Prezydencji jest
informowanie o Prezydencji oraz promocja naszego kraju w UE.
W związku z tym wydarzeniem uczniowie klasy II a i II d
gimnazjum przystąpili do programu Młodzi Aktywiści Prezydencji
organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w
Warszawie. W ramach tego programu uczniowie realizują dwa
projekty. Pierwszy projekt to „Drogi kształcenia naszych kolegów w
wybranych krajach UE”, drugi – „Korzyści polskiej prezydencji dla
naszego kraju”. Wszystkie działania, które zaplanowali uczniowie
mają na celu przybliżenie powyższych zagadnień. Uczestnicy projektów oraz opiekun przeszli kurs internetowy dotyczący
realizacji projektów gimnazjalnych.
Opiekunem projektów jest pani Aneta Gontarska nauczycielka historii i wos-u.
Katarzyna Tkaczyk ucz. II
“... Kałuszyńskie” – Czasopismo Kałuszyna i okolic
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