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Grudniowe zabawy przedszkolaków
Grudzień to czas świątecznej atmosfery, zabaw przy choince i kolędowania.
Ale nie tylko. W Przedszkolu Miejskim
dzieciaki czekało wiele różnorodnych
zabaw i zajęć. Odwiedził je Święty Mikołaj, były liczne warsztaty, ale także
występy dla innych.
Przedszkolaki obchodziły święto Pluszowego Misia. Z tej okazji przyniosły one ulubioną przytulankę i miło spędziły ten dzień.
Na zajęciach dzieci wykonały prace z ulubionym misiem, które ozdobiły przedszkolny korytarz. Dodatkowo nasi milusińscy
poznali tajniki kuchni i kulinariów – odwiedziły przedszkolną kuchnię. Poznały urządzenia wykorzystywane w przygotowywaniu
posiłków oraz miały możliwość obserwowania kucharek podczas gotowania pysznego
obiadku. Teraz na pewno nie jedna mama
będzie miała fachową pomoc przy przygotowywaniu posiłków.

Aktywni rodzice

Społeczność przedszkolną tworzą przede
wszystkim maluchy do niego uczęszczające, ale nie tylko. Grudzień był także czasem
owocnym w spotkania z rodzicami. Mieli oni

okazję wziąć w warsztatach pn. "Ubieramy
choinkę". Przedszkolaki z udziałem rodziców
przygotowywały własnoręczne piękne ozdoby
choinkowe. Następnie razem ubierali świąteczne drzewko poznając przy tym zwyczaje
bożonarodzeniowe. W Przedszkolu Miejskim
odbyło się także spotkanie dla rodziców z panią psycholog Agatą Iwanowską-Maliszewską. Dzięki niemu rodzice dowiedzieli się, jak
lepiej zrozumieć swoje dziecko i jego zachowania czy nastroje. Dodatkowo usłyszeli wiele cennych rad.

Świąteczny czas

Mikołajki to dzień znany i lubiany przez
wszystkich, a w szczególności przez małe
dzieci. Właśnie tego dnia przedszkolaki
z Przedszkola Miejskiego odwiedził Święty
Mikołaj. Podczas tego spotkania dzieci zaśpiewały Mikołajowi piosenki. Po takim powitaniu Mikołaj z radością i uśmiechem na
twarzy rozdał przedszkolakom upominki,
na które tak długo czekały. Przedszkolaki nie
tylko dostały, ale także dawały coś od siebie.
Swoim śpiewem i pięknym przedstawieniem
umilały spotkania opłatkowe seniorów. Jasełka w ich wykonaniu bawiły i wzruszały.
MP Raciąż
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Aktywni seniorzy
Jak mówił Benjamin Franklin
„Nie starzeje się ten, kto nie ma
na to czasu”. Raciąscy seniorzy
wzięli sobie tę maksymę do serca. Korzystają z wielu możliwości spędzania wolnego czasu
w naszym mieście. A ofert dla
starszych mieszkańców naszego miasta nie brakuje.
W ostatnim czasie zaobserwować możemy wzrost aktywności naszych seniorów. Spędzają wiele czasu w swoim towarzystwie, działają
w klubach, ale także rozwijają swoje pasje i umiejętność oraz zgłębiają
wiedzę. To bardzo ważne by umilać
sobie czas i stale się realizować.

Edukacja wciąż ważna

Nasi seniorzy w ostatnim czasie pogłębiali swą wiedzę podczas
szkoleń. Zostały one przeprowadzone w ramach pozyskanych środków w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenie Seniorów Emerytów
i Rencistów złożyło ofertę i pozyskało środki. W swoim wniosku
zaznaczyli, iż chcieliby skorzystać
z warsztatów poruszających tematykę zdrowia i zdrowego odżywiania wśród seniorów. W ostatnim
czasie odbyły się warsztaty promujące zdrowe żywienie wśród
seniorów. Dietetyk kliniczny – p.
Stefaniak specjalizująca się w tematyce „Żywienie w chorobach” oraz
p. Dunikowska – trener kulinarny
z „Banku żywności” przeprowadzi-

ły szkolenia z warsztatami w zakresie ochrony, promocji zdrowia oraz
zdrowego żywienia. Cieszyły się
one ogromnym zainteresowaniem.
Wszyscy uczestnicy mieli okazję
wypróbować przekazane przepisy.
Pod okiem trenerek przygotowali
nowopoznane potrawy. Uczestnicy
zostali podzieleni na grupy, z których każda miała do przygotowania
inne danie, a były to: kotlety z kaszy gryczanej, zupa krem z dyni, surówka z ryżem i warzywami, ciasto
z czerwonego buraka oraz mix sałat
zielonych. Podczas gotowania panie
dowiedziały się jakie są właściwości
danych produktów oraz jakie są zalety zdrowego gotowania.
Seniorzy wzięli udział także
w szkoleniu z udzielania pierwszej
pomocy. Uczestnicy warsztatów
dowiedzieli się, jak właściwie jej
udzielić oraz jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
Mieli także okazję sprawdzić i wykorzystać swą wiedzę w praktyce.
Na fantomach ćwiczyli pozyskaną
wiedzę, mieli okazję przeprowadzić
akcję udzielania pierwszej pomocy.
Warsztaty można uznać za udane. Seniorzy dostali przepisy, dowiedzieli się jak dbać o swoje zdrowie, nauczyli się udzielać pierwszej
pomocy i nieść pomoc innym
w chwili zagrożenia oraz zintegrowali się w swoim gronie poprzez
udział w pouczającym szkoleniu.
Miejska Rada Seniorów przeprowadziła wśród seniorów ankiety,
z których wynikło, że chcieliby oni,
by w naszym mieście przeprowadzone zostały warsztaty.

Bogata oferta MCKSiR

W odpowiedzi na licznie zgłaszane potrzeby i przekazywane
przez mieszkańców pomysły, także i MCKSiR oferuje wiele zajęć naszym seniorom. Wszystkich miłośników śpiewu i talenty
wokalne zapraszamy na zajęcia
chóru. Dodatkowo w Centrum
Kultury prowadzone są zajęcia rękodzieła dla seniorów, gdzie starsi
mieszkańcy naszego miasta mogą
rozwijać swe zdolności manualne. To wspaniała okazja by własnoręcznie przygotować ozdoby
do domu czy prezenty dla przyjaciół. Dla aktywnych seniorów
i tych, którzy chcą zadbać o swoją
kondycję także mamy atrakcyjną
ofertę. Zapraszamy na zajęcia ruchowe, które poprawią sprawność
ciała. Już teraz cieszą się szerokim
zainteresowaniem Pań. W Bibliotece Miejskiej można zaś w miłym
gronie porozmawiać na interesujące nas tematy. Coś w sam raz
dla miłośników literatury i dobrego kina. Działają w niej bowiem
dwa kluby dyskusyjne: Dyskusyjny Klub Książki i Dyskusyjny Klub
Filmowy. Spotkania odbywają się
cyklicznie. Wszystkie zajęcia tworzone są w oparciu o potrzeby naszych seniorów. Mamy nadzieję,
że pozwolą one na samorealizację,
rozwój oraz zgłębianie swoich pasji a dodatkowo zintegrują lokalną
społeczność. Zachęcamy do udziału we wszelkich aktywnościach organizowanych przez MCKSiR oraz
Bibliotekę Publiczną w Raciążu.
Paulina Adamiak
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Wigilie wśród seniorów
Jak ważne są spotkania wigilijne, podczas których możemy przełamać się opłatkiem
i złożyć sobie serdeczne życzenia, wie każdy z nas. Święta
to czas radości i oczekiwania,
ale przede wszystkim to czas
spotkań w gronie rodzinnym.
I właśnie w gronie serdecznych
sobie ludzi i przyjaciół spotykały się kluby działające w naszym mieście.
W grudniu odbyły się spotkania
wigilijne Nauczycielskiego Klubu
Seniora, Klubu Seniora oraz Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Spotkania opłatkowe były
bardzo uroczyste. Uświetnione występami przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola w Raciążu. Dzieci
zaprezentowały się w bożonarodzeniowym programie, zaśpiewały kolędy i wiele innych świątecznych
piosenek. Ich program artystyczny

wzruszał i bawił. Dzieciom za piękne występy Święty Mikołaj przyniósł słodkie poczęstunki. Czas na
spotkaniach opłatkowych umilał
także występ chóru seniorów, który
zaśpiewał piękne polskie, tradycyjne kolędy.

Czuć ducha świąt

Spotkania członków klubów
były nie tylko okazją do podzielenia
się opłatkiem czy złożenia życzeń
świątecznych. Była to także kolejna
forma integracji wśród członków
klubów. Była to również możliwość
spędzenia czasu w miły, wręcz rodzinnym gronie. Uczestnicy spotkań, choć nie spokrewnieni utrzymywali rodzinną, przyjacielską
atmosferę. Z uśmiechem na twarzach spędzali czas na spotkaniach
wigilijnych, ciesząc się że po raz kolejny udało się spotkać w licznym
gronie. Był to także czas rozmów
i wspomnień. Wszystkie spotkania

utrzymane były w duchu starodawnych zwyczajów i z poszanowaniem
tradycji. W senioralnych wieczerzach wigilijnych oprócz członków
klubów brali udział zaproszeni goście: proboszcz raciąskiej parafii ks.
Wiesław Kosiński, burmistrz Mariusz Godlewski, dyrektor MCKSiR
Artur Adamski. Wszyscy w swych
przemówieniach podkreślali wagę
cyklicznych spotkań w gronie przyjaciół. Polecali by spędzali czas
w radości, spokoju i szczęściu.
W świecie, który zmienia się z dnia
na dzień ważne jest, by celebrować
uroczystości takie jak te. Święta Bożego Narodzenia to czas, który niesie wiarę, nadzieję i miłość.
Redakcja Pulsu Raciąża życzy
wszystkim członkom Klubów zdrowych, pogodnych i spędzonych
w gronie rodzinnym Świąt Bożego
Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym 2018 Roku.
Paulina Adamiak
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Piękne szopki zrobili
Boże Narodzenie to przede
wszystkim święta rodzinne,
które spędzamy z bliskimi. Najważniejszy jest wspólny czas,
kultywowanie tradycji i zwyczajów. Jak istotna jest rola rodziny udowodniło Niepubliczne
Przedszkole Akademia Myszki
Miki. Efektem współpracy pokoleń są piękne szopki.

Spotkanie dwóch
pokoleń harcerzy
We wrześniu 2017 roku miał
miejsce nabór nowych członków do harcerstwa w Raciążu.
Informacja o zapisach wywołała
duży entuzjazm wśród uczniów.
Zgłosiło się około pięćdziesięciu chętnych, wszyscy zostali
przyjęci. Każdy zuch i harcerz
angażuje się z zapałem w swoje
obowiązki. Czekaliśmy z niecierpliwością na wyjątkowe wydarzenie które było zaplanowane na grudzień.
Dnia 8 grudnia 2017 roku miało
miejsce ważne wydarzenie dla naszych drużyn harcerskich. W zespole szkół im. Stanisława Konarskiego
w Raciążu gościliśmy zasłużonych
członków Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestnikami wydarzenia
byli: Pan dyrektor i Pani Vice dyrektor naszej szkoły, młodzi harcerze z opiekunami oraz zaproszeni
goście. Wydarzenie miało na celu
integrację dwóch pokoleń harcerzy.
Szanowni goście przybliżali
historie harcerstwa swojej mło-

dości, poprzez opowieści i fotografie. Młodzi słuchacze mogli
dowiedzieć się o przygodach i doświadczeniach starszych kolegów.
Opowiadano o ówczesnych mundurach, obyczajach, miejscach
zbiórek i biwaków. Został przedstawiony strój harcerski z przeszłości, który był noszony w kiedyś przez naszych gości. Każdy
z zaproszonych opowiedział historię ze swojego życia związaną
z harcerstwem.
Po części oficjalnej odbył się
poczęstunek gdzie mali harcerze
rozmawiali z gośćmi i zadawali im
pytania. Najczęściej pytano o biwaki i obozy harcerskie – jak wyglądały dawniej, oraz obowiązki związane z bycia harcerzem i przygody
związane z wyjazdami. Na zakończenie spotkania wspólnie śpiewano kolędy i pastorałki oraz pieśni
harcerskie przy akompaniamencie
muzycznym.
Wydarzenie zakończyło się
wspólną fotografią.
Anna Ossowska

Warto pomagać innym
5 grudnia to Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza, w Raciążu we
właściwy sposób uczcić go postanowili uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego. Dzieciaki zabrały nas w podróż do Afryki, by pokazać, że warto pomagać
potrzebującym. Opowiedziały o ak-

cjach prowadzonych w szkole i dlaczego warto być wolontariuszem.
Mottem apelu były słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez
to czym dzieli się z innymi”.
Redakcja

W Akademii Myszki Miki zorganizowany został konkurs świąteczny dla dzieci i rodziców, który
polegał na wykonaniu szopki. Powstały wspaniałe arcydzieła. Techniki były przeróżne, a wybór najpiękniejszej wcale nie był łatwy.
Wszystkie szopki były szczególne w swoim rodzaju, wyjątkowe
i niepowtarzalne. Powstały szopki
z makaronu, drewna, tektury, z ludzikami z łyżeczek, z masy solnej,
z figurkami z ceramiki. Nie było

dwóch identycznych, dopracowane w szczegółach i detalach. Przygotowano ponad 20 prac. Wyboru
najpiękniejszej szopki dokonano
na podstawie liczby przyznanych
punktów przez członków komisji.
Wyniki zostały ogłoszone podczas
przedszkolnych jasełek.
Nagrody główne przyznano:
I miejsce – Marcelina Górecka
II miejsce – Julia Michalska
III miejsce – Nadia Gierczak
Jury postanowiło również przyznać cztery wyróżnienia za własnoręcznie przygotowane szopki. Wyróżnieni zostali: Jan Nadany, Karina
Żywicka, Kacper Woźniak, Dominik Ziółkowski.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy pięknych szopek, a paniom nauczycielkom z Akademii
Myszki Miki pomysłu na rodzinny,
świąteczny konkurs.
Redakcja

Projekt – Postkarten
auf deutsch
Od listopada uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu biorą udział
projekcie „Postkarten auf deutsch”(pocztówki po niemiecku) w ramach międzynarodowej współpracy szkół na platformie e-twinning.
Projekt koordynują panie Edyta
Obrębska i Iwona Dąbrowska. Do
współpracy z uczniami ze szkół
w Grecji, Turcji, Meksyku, a nawet
Gwinei zgłosiło się kilkudziesięciu uczniów z klas IV i VII szkoły
podstawowej, II gimnazjum oraz II

i III liceum. Udział
w projekcie ma zmotywować
uczniów
do nauki języków
obcych,
umożliwić
wykorzystanie języka niemieckiego w praktyce
i poszerzyć ich horyzonty. Uczniowie
Raciąskich szkół wy-

słali już pierwsze kartki pocztowe
do swoich zagranicznych partnerów. Na bieżąco wymieniają się też
pozdrowieniami i informacjami na
swój temat na platformie e-twinning. Przekonują się na własnej skórze, że znajomość języków obcych
(w tym języka niemieckiego) otwiera przed nimi cały świat.
Iwona Dąbrowska
Edyta Obrębska

