Noworoczne spotkania seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka
w Strzepczu, Lini i Kętrzynie.
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18 stycznia w Zespole Szkół w Strzepczu odbyło się doroczne spotkanie Babć i
Dziadków dla wschodnich części gminy. Wszystkich przybyłych powitał dyr. GDK Jan
Trofimowicz. Następnie kilka ciepłych słów do przybyłych gości skierował ks. Andrzej
Kmiecik. Do zgromadzonych przemówili także przedstawiciele samorządu w osobach:
Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Hinz oraz Z-cy Wójta Łukasza Jabłońskiego. Na
spotkaniu obecne były także członkinie Komisji Społeczno- Socjalnej działającej przy Radzie
Gminy Linia. Po wspólnej modlitwie, przyszedł czas na występy uczniów miejscowego
Zespołu Szkół. Jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z klas najmłodszych z wierszykami i
piosenkami dla babć i dziadków. Następnie młodzież ze szkoły Podstawowej i Gimnazjum
przedstawiła piękne jasełka. Wszyscy przybyli seniorzy otrzymali także upominki
własnoręcznie wykonane przez wnuczęta. Po występach był czas na ciepła kawę i słodkości.
Po chwili posiłku przyszedł czas na zabawę, którą poprowadzili: Krzysztof Chyła, Joanna
Gojtkowska i Jan Trofimowicz. Przy wesołych melodiach ludowych seniorzy ruszyli na
parkiet. Odbyły się także konkursy zręcznościowe dla seniorów. W rzucie ringo zwyciężył
Kazimierz Drywa przed Bernardem Lange i Urszulą Paczuła. Kolejne miejsca zajęli:
Władysław Paczuła i Irena Szmuda. Piłeczkami najcelniej rzucali: Helena Kielińska, Antoni
Kieliński, Elżbieta i Władysław Mielewczyk. Para: Edwin Paczoska z Miłoszewa i Jadwiga
Boettcher z Tłuczewa wystąpili w konkursie picia soku z butelki przez smoczek. Starsi
dzidziusie świetnie poradzili sobie w tej konkurencji. Super seniorami wybrano: 86-letnią
Annę Lademann oraz 84-letniego Antoniego Kielińskiego. Oboje udekorowani zostali
pięknymi koronami a wszyscy przybyli odśpiewali im gromkie sto lat! Był też słodki
pocałunek seniorów, kiedy skandowano gorzko gorzko! Wszyscy seniorzy za udział w
poszczególnych konkurencjach otrzymywali pamiątkowe medale. Wiele serca i pracy w
przygotowanie uroczystości włożyli pracownicy i uczniowie Zespołu szkół w Strzepczu.
Pracownicy GOPS-u z Ewą koszałka na czele zadbali o to by jak zwykle stoły były suto
zastawione i każdy z uczestników otrzymał choćby symboliczną paczkę noworoczną.
21 stycznia podobne spotkanie odbyło się w GDK w Lini. Również przybyły na
spotkanie władze samorządowe w tym samym składzie. Przybyłych seniorów powitał Jan
Trofimowicz. Odmówiono wspólną modlitwę i odśpiewano kolędy pod kierownictwem ks.
Wojciecha Senger. Uczniowie z Zespołu Szkół w Lini pod kierunkiem Iwony Olszewskiej
przedstawili program świąteczny. W konkurencjach „na wesoło” z powodzeniem startowali:
w zakładaniu pampersa: Bronisław Dawidowski, Józef Stenka oraz Marian Sikorski. W
rzutach do celu zwyciężyły: Wanda baranowska oraz Halina Melzer. Kolejne miejsca
zajmowały: Zofia Dawidowska, Lidwina Pipka oraz Władysława Wałdowska. W konkursie

rzutowym dla mężczyzn zwyciężył Jan Walkusz a kolejne miejsca zajmowali: Kazimierz
Kreft, Józef Cyman, Henryk Szmytke, Józef Stenka i Franciszek Lewicki. W konkursie dla
„dzidziusiów” najwytrwalej przez smoczek z butelki piła soczek Teresa Hilla. Kolejne
miejsca zajęły: Zofia Lewicka oraz Stanisława Ellwart. Najdostojniejszymi wiekiem
seniorami byli: 83-letnia Bronisława Pioch oraz 86-letni Leon Reszka. Również i oni
otrzymali piękne korony dla króla i królowej balu. Zabawę taneczną przy znanych przebojach
i piosenkach ludowych poprowadzili: podobnie jak w Strzepczu: Joanna Gojtkowska,
Krzysztof Chyła i Jan Trofimowicz. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali piękne medale
przygotowane specjalnie na spotkanie seniorów. Wszyscy także otrzymali paczki –
niespodzianki ufundowane przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Trzecie spotkanie współorganizowane przez Gminny Dom Kultury odbyło się 22 stycznia w
szkole Podstawowej w Kętrzynie. Przed oficjalnym spotkaniem w szkole ks. Wojciech Senger
odprawił w miejscowym kościele Mszę Świętą w intencji seniorów. Następnie już w progach
szkoły odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Dziadka Babci przygotowane przesz dziatwę
szkolną. Przy kawie i cieście babcie i dziadkowie z uwagą słuchali popisy swoich wnucząt.
Następnie seniorzy przystąpili do poszczególnych konkurencji. W konkursie plastycznym,
panie miały namalować swego ukochanego… Najpiękniej rysowały: Danuta Jarosz, Danuta
Cylkowska, Janina Majewska, Regina Bobrucka oraz Teresa Wrońska. W konkurencjach
zręcznościowych wśród panów zwyciężył: Jan Wroński. Kolejne lokaty zajęli: Amandus
Bobrucki, Józef Kaczykowski, Henryk Szyca oraz Antoni Wróblewski. Wśród pań najcelniej
rzucały do celu: Bronisława Kulyczyn, Teresa Szyca, Bronisława Kaczykowska oraz
Stanisława Wróblewska oraz panie Studzińska i Czaja. W rzucie ringo najlepsze były: Renata
Grzenkowicz oraz Irena Wegner. Kolejne punktowane miejsca zajęli Anna Grzenkowicz,
Irena Makurat oraz Florian Wegner. W piciu skoczku przez smoczek najlepsze były: Irena
Albecka, Barbara Szreder oraz Regina Kwidzińska. W konkursie „królestwo wnucząt”
zwyciężyli: Anna Grzenkowicz – Babcia 25 wnuków oraz Jan Studziński dziadek 14 wnucząt.
Oni też otrzymali piękne korony i odśpiewano dla Nich gromkie sto lat! Najstarszymi
uczestnikami byli 86-letni: Elżbieta Naczk oraz Jan Studziński.
Na każdym ze spotkań było widać radość ze spotkań babć i dziadków. Przybyli
seniorzy mieli czas na rozmowę, wspólny pląs, śpiew oraz kilka tańców. Wszystkim, którzy
odpowiedzieli na zaproszenie – dziękujemy. Ci, którzy zaniemogli z powodu choroby niech
wracają do zdrowia. A ci, którzy mogli być a nie skorzystali z zaproszenia niech żałują!

