Relacja z Dnia Kobiet i Mężczyzn
Następna impreza za nami, pragnę więc dodać kilka słów od siebie.
W niedzielne popołudnie, 10 marca, na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zagórzu po raz
kolejny świętowano Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn.
W imprezie, oprócz kobiet, uczestniczyli także mężczyźni, którzy na co dzień wspierają kobiety
i też zechcieli być w tym dniu z nami.
Pomimo natłoku duchowych zajęć zaszczycił nas również swoją obecnością ks. dr Ryszard
Świder – proboszcz naszej parafii.
Spotkanie przebiegało przy wspólnym śpiewaniu znanych piosenek biesiadnych. Sporą porcję
rozrywki dostarczyły również wspólne zabawy integracyjne. Wszyscy uczestnicy biesiady
mieli ponadto okazję wziąć udział w loterii fantowej. Dla właścicieli wylosowanych kuponów
przygotowano drobne upominki. O część artystyczną spotkania zadbał Dariusz Łętowski,
prezentując bardzo bogaty repertuar.
Ciekawym elementem biesiady był pokaz Tai-chi, prowadzony przez Pana Henryka
Terleckiego. Spora część uczestników miała okazję poćwiczyć i poznać „w pigułce” podstawy
sztuki.
Wszystko to przyczyniło się do uroczystego i przyjemnego uczczenia Święta Kobiet i
Mężczyzn, które corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem Pań, a od dwóch lat również i
Panów. Wszystkie Panie zgromadzone na sali w tym dniu czuły się wyjątkowo. Przy wspólnym
biesiadowaniu czas szybko mijał. Przez cały wieczór roznosiły się głosy zadowolonych
uczestników i gości spotkania.
Miła atmosfera, jaka panowała podczas biesiady, pozwoliła mieszkańcom gminy na oderwanie
się od codziennych trosk i obowiązków.
Wielki ukłon i podziękowania dla wszystkich, którzy zechcieli wesprzeć naszą inicjatywę:
Panu Januszowi Małeckiemu – właścicielowi cukierni,
Pani Marii Miranowicz – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zagórzu,
Panu Henrykowi Terleckiemu – instruktorowi Tai-chi,
Panu Mieczysławowi Bolkowi za piękne fotografie
Dariuszowi Łętowskiemu za oprawę artystyczną
Wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć tę imprezę z całego serca dziękujemy! Życzymy odwagi
i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, ale ich późniejsze
rezultaty satysfakcjonujące i wprost wymarzone. Życzymy realizacji planów, nowych marzeń i
kolejnych natchnień, które pchają życie do przodu.
Irena C.

