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Akcja poprzedzona była pisaniem listów do Świętego Mikołaja przez dzieci z terenu Naszej
Gminy, których rodzice nie mają środków finansowych na spełnienie marzeń swoich pociech lub
są te środki bardzo ograniczone. W listach maluchy opisywały, co chciałyby w tym roku dostać  
                       w prezencie na Gwiazdkę. Niektórym pomocy w pisaniu listu musieli udzielić
rodzice lub starsze rodzeństwo.

  

Dzieciom nie straszna była dzisiejsza nieprzyjemna aura, licznie zgromadziły się na sali
konferencyjnej Ośrodka. W oczekiwaniu na upragnioną chwilę, radośnie śpiewały kolędy            
               i nawoływały Świętego. W oddali nagle rozległy się dzwonki sań i pojawił się
wyczekiwany gość.

      

Święty Mikołaj miał nie lada zadanie do wykonania – rozdanie aż 40 paczek wypełnionych
wymarzonym prezentem i słodyczami. Niektóre dzieci odważyły się powiedzieć Świętemu
wierszyk lub zaśpiewać piosenkę; wszystkie były bardzo przejęte spotkaniem z Nim.
Podarunków było tyle, że nie zmieściły się w worku. Widocznie wszystkie dzieci z terenu gminy
Rzekuń w mijającym roku były bardzo grzeczne:)

  

Dziękujemy P. Hannie Grądzkiej – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce oraz
sponsorom za możliwość wywołania uśmiechu na dziecięcych twarzach i zapewnienie im
świątecznego prezentu.

  

Do zobaczenie Święty Mikołaju za rok ...
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