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Festyn rodzinny w Straszynie 

Na wesolo i powainie 
Przy pi~knej slonecznej pogodzie odbyl si~ w niedziel~ 22 paidziernika 
festyn rodzinny w Straszynie. Imprez~ zorganizowaly: Stowarzyszenie 
"Dolina Raduni" i miejscowe kolo Unii Wolnosci 

Dobry przyklad idzie z g6ry - goscie festynu wicewojewoda Pusz i w6jt Matyja w kolejce po losy. 

Festyn rozpoczql siy w poludnie i trwal 
az do wieczora. Na plac przed szkolq 
przybyli calymi rodzinami mieszkancy 
Straszyna i okolicznych wsi oraz zapro
szeni goscie - przedstawiciele wladz 
gminnych i powiatowych oraz dzialajq
cy w naszej gminie biznesmeni. 
Organizatorzy przygotowali szereg 
atrakcji. Wystqpily: zesp6l pieSni i tan
ca "Jag6dki" oraz szantowy zesp61 
"Kubryk", przy diwiykach muzyki licz
nie przybyte dzieci uczestniczyly w za
bawach i konkursach z nagrodami, 
a wszyscy uczestnicy posilali siy smako
witq groch6wkq i bigosem z kuchni po
lowej - potrawami zafundowanymi 
przez wlasciciela hotelu "Merkury" Eu
geniusza Lewandowskiego. 
Stowarzyszenie "Dolina Raduni" prze

prowadzilo loteriy fantowq, z kt6rej 
calkowity doch6d w wysokosci 500 zl 
przekazany zostal dyrektorowi szkoly 
w Straszynie na obiady dla dzieci naj
bardziej potrzebujqcych. 
Paidziernikowy festyn, podobnie jak 
majowa akcja "Sprzqtanie Straszyna" 
sluzyly integracji naszej spolecznosci. 
W czasie, gdy dzieci bawily siy w kon
kursach, dorosli rozmawiali 0 sprawach 
powazniejszych, m.in. 0 tym, jak zdo
bye fundusze na budowy upragnionego 
gimnazjum w Straszynie. Deklaracjy 
powaznego wsparcia inicjatywy miesz
kanc6w zlozyli w tym wzglydzie przed
stawiciele kola Unii Wolnosci, w szere
gach kt6rej jest wielu biznesman6w 
i os6b wplywowych. A. T. 

czyt. takie na str. 5 

Wycieczka na 

Litw~ 


W dniach 25-30 wrzeSnia br. dzieciycy 
zesp6l piesni i taI1ca "Jag6dki", dziala
jqcy przy Zespole Szk6l w Straszynie, 
goscil w Jaszunach na Litwie. Dzieci 
byly tam z rewizytq. Zostaly bardzo go
scinnie przyjyte przez mieszkajqcych 
tam Polak6w, kt6rzy stanowiq polowy 
mieszkanc6w tej miejscowosci. "Jag6d
ki" koncertowaly m.in . w pol skich 
szkolach w Wilnie i w Jaszunach, a tak
ze w kosciolach. W programie wizyty 
byly jednak nie tylko koncerty, ale r6w
niez zwiedzanie. Dzieci zobaczyly za
mek ksiqzycy w Trokach, miejsca zwiq
zane z zyciem i tw6rczosciq naszych na
rodowych wieszcz6w - Mickiewicza 
i Slowackiego, mogly zobaczye slady 
polskosci w Wilnie i na cmentarzu na 
Rosie. Modlity siy takie w Ostrej Bra
mie przed cudownym obrazem Matki 
Bozej. DZiyki wielu ofiarodawcom 
z Polski na Litwy zostaly zawiezione 
pomoce szkolne i srodki czystosci dla 
dzieci z ubogich rodzin w J aszunach 
oraz dary materialne dla Domu Dziec
ka w Wilnie, a takze materialy malar
skie dla przykutej do l6zka polskiej 
malarki ludowej mieszkajqcej w Tabo
ryszkach. Dzieci wr6cily do Straszyna 
pelne wrazen i bogate 0 nowe doswiad
czenie Polskosci, kt6ra dla nas jest 
chlebem powszednim, dla nich - Pola
k6w mieszkajqcych na Litwie - jest 
swiytosciq. ks. Wojciech Lange 
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pracowl1ikom oswiaty naszych szk61 zyczymy: Llczni6w, - kt6rych 

mogliby bye ciumni, godziwego wynagrodzenia za ich odpowie
Dzieci z zespolu "Jag6dki " przed Ostrq Bramq

dzialnq prac~, a /lade wszystko sGrysfakcji i radoSci kai.dego dnia! w Wilnie fot. z. z 


