laurek dla wszystkich babć i dziadków przygotowanych przez
bibliotekarzy, stworzyły niezwykłą atmosferę tego sobotniego
wieczoru, stanowiąc tylko preludium do dalszej niezwykle
udanej zabawy.
Dzień Babci i Dziadka – to szczególne święto, przypominające
nam, że każdy z nas był kiedyś dzieckiem i jak ważną rolę w
naszym życiu pełnią dziadkowie.
Do życzeń z ogromną przyjemnością przyłącza się redakcja „…
kałuszyńskich”.





W dniach 9,15 i 16 lutego 2012 r. w Przedszkolu
Publicznym w Kałuszynie w poszczególnych grupach
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Każda z grup zaprezentowała program artystyczny dla
zaproszonych gości. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały
piosenki i tańczyły. Na koniec wręczyły swoim
ukochanym Babciom i Dziadkom podarunki. Nie
zabrakło też poczęstunku, o który zadbali rodzice. Był to
wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy.
Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za trud
włożony w wychowanie przyszłego pokolenia.
A.S

06 lutego 2012r. w Szkole Podstawowej w Nowych
Groszkach miało miejsce niecodziennie spotkanie. Nasze
kochane Babcie i nasi kochani Dziadkowie spotkali się na swoim
święcie – Dniu Babci i Dziadka. Ze względu na przerwę w
nauce spowodowaną feriami zimowymi tegoroczne obchody
tego święta zostały przesunięte w czasie. Uroczystość
przygotowana przez Ich ukochane wnuczęta, pod czujnym okiem
pani Katarzyny Mroczek i pani Wandy Stryczyńskiej, była
podzielona na dwie części. Pierwsza część to montaż słowno –
muzyczny. Wiersze i piosenki zaprezentowały wszystkie dzieci,
tak by każde z osobna mogło złożyć życzenia swoim kochanym
Dziadkom i Babciom. Również dekoracja na tą uroczystość była
nietypowa. Każde dziecko narysowało swoją Babcię i swojego
Dziadka. Portrety te stanowiły tło spotkania. Pod koniec
pierwszej części wszyscy Dziadkowie zostali zaproszeni do
wspólnego rozpoznawania siebie na namalowanych portretach.
Druga
część
spotkania
oparta
była
na
przedstawieniu „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów klasy IV, V
i VI pod kierunkiem Dyrektor Moniki Marciniak.



28.01.2012 roku w sali Domu Kultury odbyły
się
Gminne obchody Dnia Babci i Dziadka
zorganizowane przez burmistrza Kałuszyna Mariana
Soszyńskiego i przewodniczącą Koła PZEiR Jadwigę
Milewską. Ten niezwykle uroczysty wieczór uświetniły
nastrojowe utwory muzyczne w wykonaniu absolwentki
Miejskiej Szkoły Artystycznej Agnieszki Olszewskiej.
Podczas spotkania nie zabrakło również przedstawicieli
samorządu lokalnego. Okolicznościowe życzenia i słowa
pełne podziwu i sympatii dla wszystkich obecnych
seniorów w imieniu burmistrza przekazała z-ca
burmistrza Henryka Sęktas. Wspólny toast, wręczanie

Babcie i Dziadkowie, pełni wzruszenia i radości, podziwiali
swoje kochane wnuczęta jak na ich cześć pięknie śpiewają,
recytują czy wcielają się w aktorów.
Na zakończenie spotkania zacni Goście, obdarowani sercami
i swoimi portretami, zostali zaproszeni na słodki poczęstunek
przygotowany specjalnie na tę okazję.
opr. J.Kryszczuk
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