14 lutego już na stałe wpisał się do
kalendarza, jako data szczególna.
Choć Dzień Świętego Walentego
nie jest polską tradycją, jest
miłym
świętem,
jeżeli
potraktujemy go, jako jeszcze
jedną okazję, aby spędzić go w
miłym towarzystwie przy blasku
świec i nastrojowej muzyce.
Tego dnia Biblioteka Publiczna
w Kałuszynie konsekwentnie
realizując cykl kulturalnych
czwartków zorganizowała wieczór,
walentynkowy „Ja Ciebie kocham”.
Spotkanie uprzyjemnił nam występ artystów scen
warszawskich: Joanny Mioduchowskiej i Mariusza Żółkiewki,
którzy już po raz drugi gościli na naszej scenie.
Artystka wystąpiła z autorskimi piosenkami oraz utworami z
tekstami J. Iwaszkiewicza, A.Asnyka, J.Tuwima oraz
B.Leśmiana.
Joanna Mioduchowska jest sześciokrotną
finalistką Ogólnopolskiego przeglądu Piosenki Autorskiej
OPPA w latach 1999-2004, laureatką OSzPA "Oranzeria
2007". Mariusz Żółkiewka to wybitny gitarzysta, muzyk
studyjny i koncertowy, prezentujący swoje umiejętności w
bardzo różnych stylach muzycznych. Tego wieczoru w
Bibliotece królował śpiew i poezja, a wykonawców gorąco
oklaskiwała zaproszona publiczność.

Dnia 9 stycznia w Przedszkolu w Kałuszynie odbył
się bal w baśniowej scenerii. Karnawał to czas balu i zabaw.
Jest to wspaniała okazja do zabaw dla dzieci, mogą wtedy się
wcielić w bajkowe postacie. Przedszkolaki przebrane w
kolorowe stroje świetnie się bawiły pod kierunkiem
wodzireja. Wykonano również pamiątkowe zdjęcia. Na
zakończenie dzieci otrzymały słodki poczęstunek. Radości nie
było końca.
A.S

W Przedszkolu Publicznym 26 lutego b.r. odbyło się
spotkanie z z-cą Burmistrza panią Henryką Sęktas. W ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” pani Burmistrz
przeczytała dzieciom trzy i czteroletnim z grupy „Pszczółek”
i „Krasnali bajkę o „Wilku i siedmiu koźlątkach”. Podczas
Po chwilach pełnych emocji goście mogli spędzić czas przy spotkania panowała miła i radosna atmosfera. Dzieci
kawie, herbacie i torcie walentynkowym, które na tą otrzymały słodki poczęstunek. Spotkanie uwieńczono
specjalną okazję przygotowali pracownicy Biblioteki.
wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Mamy nadzieję, że to nie
ostatnie takie spotkanie.
M.W.

9 stycznia w Szkole Podstawowej w Nowych
Groszkach odbyła się zabawa choinkowa. Choinka w szkole
jest jednym z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych
wydarzeń dla dzieci. Już od rana, przy dźwiękach muzyki „na
żywo” bawiły się dzieci. O miłą atmosferę zadbał wodzirejpan Rafał Ratuski. Był to prawdziwy bal. Było wiele
konkursów i mnóstwo nagród, które ufundowała dyrektor.
Dzieci opuszczały salę zmęczone, ale bardzo zadowolone.
Pojawił się także Święty Mikołaj. Wszyscy wyśmienicie
bawili się przy różnorodnej muzyce i robili sobie wspólne
zdjęcia.
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