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Święto Babci i Dziadka to niezwykły dzień. Uroczystość z tej okazji jest tradycją na stałe
wpisaną w repertuar imprez w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kielnie. Dnia 23 stycznia 2015 r. pod hasłem
„Dzisiaj wszystkie smutki precz, Święto Dziadka ważna rzecz”’ odbyło się spotkanie z kochanymi babciami
i dziadkami. Program artystyczny bardzo bogaty, aby w szczególny sposób okazać dziadkom szacunek,
podziękowanie za miłość, cierpliwość, troskę i wyrozumiałość.
Okażmy swą wdzięczność – właśnie dziś, ale i dnia każdego…- tymi słowami powitała przybyłych
kierownik WOK-u. Następnie wnuki przekazały życzenia wyrażone wierszem. Dzieci uzdolnione tanecznie
pod
kierunkiem p. Roberta pokazały wiele ,wiele układów tanecznych m.in. taniec współczesny, hip hop, walc
wiedeński. Była też niespodzianka, balet „ Jezioro Łabędzie”, maluszki bardzo przejęte baletem, aż
pogubiły pantofelki. W dalszej części programu, na scenie zasiedli gitarzyści i śpiewacy z grupy
gitarowej p. Kariny. Z wielką pompą uderzyli w struny gitary i stworzyli niepowtarzalną muzykę
przeplataną piosenkami, śpiewami soliści włącznie z p. Kariną.
Panie w Koła Gospodyń z Leśna, z muzykiem p .Łukaszem zaśpiewali piosenki proste, zwyczajne,
o miłości, kochaniu oraz piosenkę ”Czy tędy nie jechała Kareta moja mała… ” i tutaj wielki aplauz
dla Ks. Prałata za pomoc w poszukiwaniu karety!
Był tez program „ Familiada”, który prowadziła profesjonalnie Paulina (Karolina Strasburger
) z pomocą Patrycji . Do udziału w programie bez castingu czy wstępnych zapisów zgłosiły
się babcie i dziadkowie, odpowiadali trafnie na każde z pytań – i była nagroda dla
obu zespołów.
Z wizytą przybyły również na uroczystość sąsiadki p. Adela i p . Krystyna, co miały problem
z wynalazkiem „ Dżender”. Na zakończenie śpiewała p. Karolina oraz na saksofonie Paulina, która
w branży orkiestry dętej stawiała pierwsze kroki. Bogaty montaż słowno – muzyczny dla wypełnionej po
brzegi sali WOK-u (ok. 100 osób) był pięknym prezentem dla tych, których w zimowym miesiącu styczniu
bardzo kochamy.
Po części artystycznej życzenia na ręce Babci i Dziadka złożył ks. Prałat paraﬁi Kielno
oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Szemudzie p. Bogusław Napieralski. Babcie,
dziadkowie gromkimi brawami podziękowali za życzenia, za słodki poczęstunek, a swoim ukochanym
wnukom
za występy. Taka wspaniała atmosfera, przyczynia się do umocnienia więzi rodzinnej w sile, radości,
cierpliwości. I niech tak się stanie.
Adela Wenzel
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