Jesienne Święto Seniorów

Kilka dni temu, czyli dokładnie 23 października
2012, odbył się występ zorganizowany przez koło
współpracy
środowiskowej.
Przedstawienie
było
dedykowane naszym „nieco starszym” przyjaciołom
z okazji ich święta – Dnia Seniora.
Kiedy szliśmy do remizy, nikt nie wydawał się
zestresowany. Wszyscy śmieli się, żartowali albo
rozmawiali o sprawach, które w ogóle nie dotyczyły tego
dnia. Dopiero na miejscu usłyszałam, że niektórzy mają
tremę. Inni brali scenarusze i nerwowo zerkali na tekst, by
przypadkiem nie popełnić jakiejś omyłki. Szczerze, to
w tamtej chwili zaczęłam się cieszyć, że nie gram żadnej
dużej roli podczas przedstawienia. Wzięłam więc tylko zeszyt, weszłam na salę i zaczęłam obserwować
moją siostrę Dominikę, która robiła zdjęcia.
Występ zaczął się od powitania przybyłych, oraz gry na trąbce
w wykonaniu jednej z wolontariuszek, Martyny. Później nasze koleżanki
i koledzy recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Wszyscy wykonali swoją
pracę perfekcyjnie, nikt się nie pomylił, poza tym było bardzo ciekawie.
Szczególnie wyróżnić mogłabym Kacpra – naszego prowadzącego, Zuzię
– doskonale wczuwającą się w rolę staruszki (dzięki niej na twarzach
seniorów zagościły uśmiechy!) oraz Patrycję, Izę i Beatę, które wspaniale
zaśpiewały!
Za trud włożony w przedstawienie nagrodzono nas oklaskami. Moim
zdaniem to w zupełności wystarczyło, ponieważ najbardziej liczy się, że
pokazaliśmy jak bardzo nam zależy na starszych ludziach. Seniorzy
przygotowali nam dodatkowo słodki poczęstunek, który nas bardzo
ucieszył.

Niestety niedługo potem wszyscy
musieliśmy się pożegnać z seniorami i rozejść do
swoich domów, choć szkoda nam było tej
cudownej atmosfery w remizie. Do dziś
pamiętam jeden z cytatów, z tamtego dnia „To
życie zachodu jest warte”...
Natalia Biędzio
uczennica klasy Ib Publicznego Gimnazjum
w Zespole Szkół w Choroszczy
członek Koła Współpracy Środowiskowej

***Fotoreportaż ze spotkania przygotowała Dominika Biędzio z klasy IIe
Refleksja opiekunek Koła Współpracy Środowiskowej:
Pragniemy wyrazić słowa uznania zarówno Natalce,
autorce powyższego artykułu, jak i Dominice, dzięki której
oglądamy siebie na zdjęciach ze spotkania międzypokoleniowego w remizie. Dziewczęta włączyły się
w działania dopiero we wrześniu, a już dziś możemy
podziwiać efekty ich pracy. Pokazały, że potrafią
wykorzystać twórczo swoje talenty. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszego rozwijania pasji i zainteresowań.
Małgorzata Łotowska i Anna Kozłowska

