
Tancerze w Rajskim Sadzie
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Od 18 do 24 lipca trwała Letnia Akademia Tańców Integra-
cyjnych, zorganizowana przez Fundację „Blisko Ciebie”, przy
udziale finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieczna.

Miejscem realizacji projektu był
„Rajski Sad” w Kątach. Dzieci każ-
dego dnia uczyły się innego tańca,
m. in. belgijskiego, rosyjskiego, ir-
landzkiego, indyjskiego, węgier-
skiego i latynoskiego. Ponadto
poznawały ciekawostki na temat
kraju, z którego ów taniec pocho-
dzi i odgadywały, jakie miasto jest
jego stolicą. Oprócz zaplanowa-
nego codziennie poczęstunku
otrzymały niespodzianki w postaci
lodów i kiełbasek z grilla, ufundo-
wanych przez rodziców dzieci

uczestniczących w warsztatach -
Justynę Majerowicz i Zbigniewa
Cejbę. Uwieńczeniem siedmio-
dniowej pracy był zorganizowany
dla zaproszonych gości pokaz.
Oczywiście nie obyło się bez bo-
nusów tańczonych w rytm maka-
reny i smerfów. Rodzice z
zadowoleniem i nieukrywaną
dumą oglądali wyczyny swoich po-
ciech. Na zakończenie dzieci po-
rwały wszystkich przybyłych do
koła, by wspólnie odtańczyć nieza-
pomniane „kaczuszki ”.

Tradycyjnie, jak co roku, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca z
Kąkolewa zorganizował dla swoich członków wyjazdowe
spotkanie integracyjne.

Tym razem na miejsce towa-
rzyskiej zabawy wybrał plener Raj-
skiego Sadu w Kątach. Przez
sześć godzin bawiono się wybor-
nie! Atmosfery imprezy nie popsuła
nawet kapryśna aura. Tańce i
śpiewy przy akompaniamencie
dwóch akordeonów słychać było w
całej okolicy, a zapach pieczonych
na grillu smakołyków kusił nawet
największych niejadków. Okazało
się także, że starszych i młodszych
członków zespołu łączy nie tylko

Deszczowasiatkówka plaŜowa
W strugach deszczu mieszkańcy Grodziska rozpoczęli „Spor-
towe Lato” czyli mecze siatkowej piłki plażowej.

Zabawa była tak wyśmienita,
że nawet słońce wyjrzało zza
chmur. W turnieju udział wzięły
cztery drużyny. Mężatki zagrały
przeciwko pannom, a kawalerowie
przeciwko żonatym. W obu me-
czach zwyciężył „stan wolny” wy-
różnienia i nagrody otrzymali
również najlepsi członkowie dru-
żyn. Mimo niesprzyjającej aury hu-
mory dopisały wszystkim, nie

zawiedli też kibice. Sołtys Stani-
sław Prałat zyskał na zawodach
miano ojca dyrektora, a członek
Rady Sołeckiej – Józef Ossowski
został kierownikiem imprezy.

W organizację imprezy zaanga-
żowali się mieszkańcy Grodziska,
którzy pragną serdecznie podzię-
kować burmistrzowi za pomoc i
przybycie.

taniec i śpiew, ale także wspólna
pasja do… sportu i dziecka! Więk-
szość przerw w zabawie wypeł-
niona była pojedynkami piłkarskimi
oraz bawieniem się z półroczną
Żaklin, która jest uwielbiana przez
cały zespół. Wnuczka państwa
Kaczmarków towarzyszy im rów-
nież podczas prób, dlatego arty-
styczny “hałas” nie jest jej obcy.
Niewątpliwie rośnie kolejne poko-
lenie wrażliwe na kulturę ludową.
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