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Święty Mikołaj odwiedził przedszkolaków
ZNAKOMITA ZABAWA W RYTWIANACH I POŁAŃCU. BYŁY PREZENTY I WYSTĘPY...RODZICÓW

Milusińscy z Połańca i Rytwian już w miniony piątek mogli się cieszyć ze spotkania ze
Świętym Mikołajem. Nie zabrakło piosenek, wierszyków, słodkości i dociekliwych pytań.
Uroczyste powitanie świętego przez maluchów z Rytwian miało miejsce w
bibliotece. Tam jak co roku dzieci spotykają się z przybyszem z dalekiej krainy. Na
powitanie milusińscy zaśpiewali Mikołajowi piosenkę i bezbłędnie wyrecytowali
wierszyki. W zamian za to otrzymały mnóstwo słodkości. Jednak ich ciekawość nie
ograniczyła się jedynie do słodyczy. Milusińscy bardzo chcieli się dowiedzieć, skąd
tak naprawdę Mikołaj do nich przybył. Padły pytania o Laponię oraz o to, ile jedzą
renifery.
Kiedy już dziecięca ciekawość została zaspokojona gość w czerwonym kubraku mógł wybrać
się w kolejne odwiedziny. Tym razem czekały na niego zniecierpliwioneprzedszkolaki z
Połańca. Tutaj spotkanie ze świętym Mikołajem było jak z bajki, ponieważ inscenizację
„Śpiącej Królewny" wykonali w całości rodzice.
Natomiast dzieci pełniły rolę surowych krytyków. Oprócz przedszkolaków z Połańca w zabawie
udział wzięli najmłodsi wychowankowie Domu Dziecka w Pacanowie. Trud rodziców opłacił się
i został wynagrodzony gromkimi brawami. Po występie przedszkole odwiedził Mikołaj, który
wręczył wszystkim dzieciom, aktorom i zaproszonym gościom słodkie prezenty.
Spotkanie w Połańcu nie było tylko oczekiwaniem na upominki od świętego Mikołaja.
Podopieczni z Domu Dziecka w Pacanowie otrzymali na drogę powrotną od rodziców i
sponsorów wielką torbę pełną słodyczy.
W sobotę, 6 grudnia rodzice zaprezentowali bajkę „Śpiąca Królewna" w szkole podstawowej w
Połańcu. Za symboliczne bilety udało się zebrać 380 złotych. Pieniądzem zostaną
przeznaczone na leczenie dwójki chorych dzieci z Połańca. Kolejne akcje odbędą się w
najbliższych dniach. - Chcemy zebrać jak najwięcej pieniędzy. Będziemy organizować
kiermasze świąteczne, dzieci obejrzą bajkę „Trzy Świnki" przygotowaną przez nauczycieli i
rodziców. Całkowity dochód z tych przedsięwzięć przekażemy na leczenie chłopców - mówi
Anna Kaniszewska, dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu.
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