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Край любімы,
край Мастоўскі,
край дзядоў нашых, бацькоў.
Любім мы цябе так шчыра
ўсім сэрцам і душой!
У раённым Доме культуры адбыліся
ўрачысты сход і святочны канцэрт,
прысвечаныя 75-годдзю ўтварэння
Мастоўскага раёна.
Некалькі пакаленняў мастаўчан
сабраліся разам, каб успомніць і
ацаніць падзеі далёкіх гадоў, з якіх
пачыналася гісторыя раёна, узгадаць
тых людзей, што сваімі рукамі па
цаглінках будавалі Мастоўскі раён
і паказвалі прыклад самаадданай
любві да роднага краю.
Ва ўрачыстасці прынялі ўдзел
намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама У. І. Дзяшко і
кіраўніцтва раёна на чале са старшынёй Мастоўскага райвыканкама
А. С. Шафарэвічам.
(Працяг на 8-й -- 9-й стар.)

Намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама У. І. ДЗЯШКО ўручае старшыні
Мастоўскага райвыканкама А. С. ШАФАРЭВІЧУ прывітальны адрас з нагоды 75-годдзя ўтварэння раёна.

Выступае ансамбль «Ярыца».

Фота С. ЗВЯРОВІЧА
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Край любімы, край Мастоўскі,
край дзядоў нашых, бацькоў.
пасляваенны час.
в я л і к і м
энтузіязмам жыхары Мастоўшчыны
прыняліся за пад’ём
народнай гаспадаркі.
Пачалося будаўніцтва
жылля, у чым вялікую
дапамогу аказвала дзяржава: выдаваліся крэдыты, будаўнічы лес і
іншыя матэрыялы. Паралельна вяліся работы
па аднаўленню прамысловых прадпрыемстваў,
аўтамабільнага і чыгуначнага транспарту,
жыллёва-камунальнай
гаспадаркі.
ругая палова 50-х
гадоў была азнаменавана значнымі
поспехамі ў развіцці
сельскай гаспадаркі
раёна. Менавіта тады
за высокія паказчыкі ў
працы калгаснікі былі
адзначаны дзяржаўнымі
ўзнагародамі. Ордэнам
Леніна быў узнагароджаны старшыня калгаса «Савецкая Беларусь»
І. У. Тагановіч, ордэнам
Працоўнага Чырвонага
Сцяга -- звеннявая калгаса імя Калініна К. А.
Заяц. Ордэна «Знак Пашаны» былі ўдастоены
1 8 к а л г а с н і к а ў, 2 3
працаўнікі палёў узнагароджаны медалямі.
Іх працоўны подзвіг
прадоўжыла даярка калгаса «Савецкая Беларусь» К. Навумчык, якая
была адзначана ордэнам

З

Намеснік старшыні аблвыканкама У. І. ДЗЯШКО ўручае
ўзнагароду А. У. АПАЛОНІКУ.

(Працяг.
Пачатак на 1-й стар.)
е м д з е с я т
С
пяць гадоў для
гістарычнага шляху ра-

ёна -- тэрмін немалы.
Змянялася тэрыторыя
раёна, яго эканамічнае
і сацыяльна-культурнае
развіццё. Аднак нязменным заставалася адно:
адносіны мастаўчан да
сваёй малой Радзімы
як да агульнага дома,
які аб’ядноўвае люд з е й р о з н ы х л ё с а ў,
характараў, пакаленняў
у адзінае цэлае.
Аб т ы м , ч ы м ж ы ў
Мастоўскі раён на працягу 75 гадоў, цяжкіх
і радасных старонках
яго гісторыі, слаўных
перамогах і высокіх узнагародах, людзях, што
сваёй добрасумленнай
працай праславілі родны
край, падрабязна ў сваім
выступленні спыніўся
старшыня Мастоўскага
раённага выканаўчага
камітэта А. С. Шафарэвіч.
Аляксей Сцяпанавіч
адзначыў, што 15 студзеня 1940 года Указам
Прэзідыума Вярхоўнага
Савета БССР у складзе
Баранавіцкай вобласці
быў створаны Мастоўскі
раён, які складаўся з 11
сельскіх Саветаў. У Мастах быў створаны пасялковы Савет з правамі
гарсавета.
Адчыняліся школы, з’явіліся бальніца і

паліклініка, пачалі працаваць установы культуры. Значныя змяненні
адбываліся ў сельскай
гаспадарцы, дзе актыўна
ішло стварэнне калгасаў.
На май 1940 года іх
было ў раёне 10.
Б у й н е й ш ы м і
прадпрыемствамі ў тыя
гады былі крухмальны
завод у вёсцы Рагозніца,
фанерны і лесапільны
заводы ў Мастах. Ужо
тады на фанерным заводзе працавала 900
чалавек і было выпушчана 16 тысяч кубаметраў
фанеры.
днак мірная праца
мастаўчан была перарвана нападзеннем на
нашу краіну гітлераўскіх
захопнікаў. З першых
дзён акупацыі пачалася
барацьба насельніцтва
раёна з нямецкафашысцкімі захопнікамі.
На алтар Перамогі,
70-годдзе якой мы будзем адзначаць у гэтым
годзе, Мастоўшчына
паклала жыцці больш
як дзвюх з паловай тысяч мірных жыхароў.
Не вярнуліся ў родныя
хаты з франтоў Вялікай
Айчыннай вайны звыш
тысячы ўраджэнцаў горада і раёна.
Кіраўнік
раён а п а д к р э с л і ў, ш т о
гісторыя нашага краю
-- гэта яркія старонкі
адвагі і мужнасці ў гады
Вялікай Айчыннай вайны
і працоўнага подзвігу ў

А

Працоўнага Чырвонага Сцяга і знакам «Лепшая даярка рэспублікі».
Высокага звання Героя
Сацыялістычнай Працы ўдастоена цялятніца
калгаса імя А. Міцкевіча
Д. І. Варац.

ны завод і Мастоўскае
раённае аб’яднанне
«Сельгастэхніка».
Менавіта тады быў закладзены патэнцыл далейшага развіцця раёна
і горада.

Д

Старшыня райвыканкама А. С. ШАфАРЭВІЧ уручае
Ганаровую грамату Г. К. КАРАБКО.

аспяховымі для
дметны і сённяшні
П
развіцця раёА
мірны стваральны
на сталі дзевяностыя дзень Мастоўшчыны. З
гады. За дасягнуты рост
ураджайнасці, павышэнне вытворчасці
прадукцыі сельскай
гаспадаркі ў 1982 годзе Мастоўскі раён
б ы ў у з н а г а р о д жа н ы
трыма пераходнымі
Чырвонымі Сцягамі. У

году ў год раён дасягае высокіх паказчыкаў
у развіцці сельскай
гаспадаркі і з’яўляецца
адным з лепшых у
Гродзенскай вобласці.
У 2014 годзе рост
вытворчасці прадукцыі
сельскай гаспадаркі

няўдачы, перамогі і складаныя часы.
р ы к м е т н ы
след у гісторыі
М а с т о ў ш ч ы н ы
пакінулі М. С. Пронька, В. В. Каспяровіч, У. Р.
Мельнічак, Г. І. Русанаў,
Ц. Я. Ульянаў, М. Н. Сліж,
Л. В. Варац, В. Л. Валадось, М. М. Шульгач, В. У.
Шэсцель, А. А. Навіцкі, Т.
П. Ляўда і многія іншыя.
-- 75 гадоў -- гэта дата,
якая прымушае задумацца не столькі аб часе, які
хутка змяняецца, колькі
аб каштоўнасці жыцця чалавека і яго ролі ў
развіцці роднага краю,
-- падкрэсліў старшыня
райвыканкама. -- Мы
рады, што на ўрачыстасці
прысутнічаюць тыя, з
каго пачыналася наша
м а л а я Ра д з і м а . Гэ т а
людзі, што прарасцілі
першае насенне маладога Мастоўскага раёна,
мужна пераадольвалі
перашкоды і дасягалі перамог. Яны паказалі нам
прыклад самаадданай
любві да Мастоўшчыны
і заслугоўваюць нашай
пашаны.
атым
А.
С.
Шафарэвіч уручыў
Га н а р о в ы я г р а м а т ы
Мастоўскага раённага
выканаўчага камітэта і
Прэзідыума раённага
Савета дэпутатаў.
этай узнагароды быў удастоены Георгій Кірылавіч
Карабко, які пачынаў
сваю працоўную дзейнасць загадчыкам
арганізацыйнага аддзела райкама камсамола,
на працягу больш як 20
гадоў узначальваў саўгас
«Мастоўскі», 11 гадоў
працаваў старшынёй раённага Савета дэпутатаў.
сё жыццё прысвяціў
сельскай гаспадарцы Міхаіл Іванавіч
Маскевіч. Яго памятаюць
як першага намесніка
старшыні раённага аграпрамысловага
аб’яднання, начальніка
аддзела па вытворчасці
і перапрацоўцы
прадукцыі Мастоўскага
раённага аграпрамысловага аб’яднання
і першага намесніка
начальніка райсельгасхарчу райвыканкама.
орак гадоў -такі педагагічны
працоўны стаж мае
настаўнік дапрызыўной
падрыхтоўкі СШ №5 г.
Масты, кіраўнік творчага
аб’яднання «Патрыёт»,
Ганаровы грамадзянін
Мастоўскага раёна
Анатолій Антонавіч
Місюк. Вялікую ўвагу педагог надае фізічнаму,
маральнаму і патрыятычнаму выхаванню падрастаючага пакалення.
Ён -- адзін з ініцыятараў
стварэння школьнага музея «Памяць».

Г

У

Харэаграфічная кампазіцыя «Мой горад Масты» пачала святочны канцэрт.

«Беларускі сувенір» у выкананні
народнага аркестра народных
інструментаў прагучаў у падарунак
мастаўчанам.

1983 годзе раён стаў
пераможцам Усесаюзнага сацыялістычнага
спаборніцтва за дасягненне найлепшых вытворчых паказчыкаў і
ўзнагароджаны пераходным Чырвоным Сцягам ЦК КПСС і Саветам
Міністраў СССР. Неаднаразова горад Масты
атрымліваў пераходны Чырвоны Сцяг за
ўзорны санітарны стан,
добраўпарадкаванне і
азеляненне.
гады
восьмай пяцігодкі
набралі моц маладыя прадпрыемствы
-- Мастоўскі рамонт-

У

склаў 103,9 працэнта
да ўзроўню пазамінулага
года. Сабрана больш за
115 тысяч тон зерня, вытворчасць малака склала
57 тысяч тон, мяса -- 15
тысяч тон. Развіваюцца
прамысловыя прадпрыемствы, пазітыўныя
пераўтварэнні працягваюцца і ў сацыяльнай
сферы.
Са словамі шчырай удзячнасці А. С.
Шафарэвіч звярнуўся да
ветэранаў вайны і працы, якія пранеслі любоў
да роднай зямлі праз
усё жыццё, самааддана
працавалі на яе карысць,
дзялілі з ёй радасць і

9

Любім мы цябе так шчыра
ўсім сэрцам і душой!
Здольна адстойваць
свае погляды і браць
адказнасць на сябе. Валодае здольнасцю ствараць і падтрымліваць
у калектыве атмасферу ўзаемнай
патрабавальнасці
і зацікаўленасці ў
вырашэнні пастаўленых
задач. Так прадставілі
вядучыя майстра вытворчага ўпраўлення
«Мастырайгаз»
Яўгенію Міхайлаўну
Каласоўскую.
шчэ сярод узнагароджаных

П

З
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Я

яна ўзначальвала
тэрапеўтычнае аддзяленне раённай бальніцы.
маючы вялікі вопыт, у
сваёй рабоце яна прымяняе сучасныя метады
дыягностыкі, лячэння і
рэабілітацыі хворых.
а
с л о в а м і
віншаванняў і найлепшых пажаданняў да
ўдзельнікаў урачыстасці
звярнуўся намеснік
старшыні Гродзенскага
аблвыканкама Уладзімір
Іосіфавіч Дзяшко.
-- Так склалася, што на
працягу трох апошніх

С

А. С. ШАфАРЭВІЧ уручае ўзнагароду А. А. МІСЮКУ.

рынцыповасП
цю ў адстойванні
прафесійных поглядаў,

дысцыплінаванасцю
і кампетэнтнасцю
адрозніваюцца падыходы ў працы майстра кацельнай РУП ЖКХ Васілія
Іванавіча Нівяртовіча.
Ул а с ц і в ы я я м у а д казнасць і добрасумленнасць дазваляюць
працаваць вынікова і з
поўнай аддачай.
ашыністам цеплавоза чыгуначнага цэха вытворчага дрэваапрацоўчага
аб’яднання «Мастоўдрэў»
пачаў сваю працоўную
дзейнасць Іван Іванавіч
Ш ч у к а . Ус ё ж ы ц цё ён адпрацаваў на
«Мастоўдрэве», а на
заслужаны адпачынак пайшоў з пасады
галоўнага інжынера
прадпрыемства. Калегі
гавораць пра яго
як пра сапраўднага
прафесіянала, здольнага
ацаніць прапановы для
прыняцця аптымальнага
рашэння.
адзячным пісьмом
старшыні раённа-

М

П

га выканаўчага камітэта
б ы ў у з н а г а р о д жа н ы
Аляксандр Уладзіміравіч
Арабок. З 1978 года і па
цяперашні час ён добрасумленна выконвае
свае працоўныя абавязкі
электрагазазваршчыка
ў філіяле «Мастоўская
МПМК-155» ААТ «Гродн а а б л с е л ь б у д » . Гэ т а
высокакваліфікаваны
спецыяліст і адказны
работнік.
этыя ж словы можна
аднесці і да Марыі
Міхайлаўны Глод -- Заслужанага работніка
сельскай гаспадаркі
Рэспублікі Беларусь. У
1985 годзе за поспехі
ў сацыялістычным
спаборніцтве па
павышэнні вытворчасці
і закупак прадукцыі
жывёлагадоўлі яна была
ўзнагароджана Ганаровай граматай Вярхоўнага
Савета БССР, а пазней
-- ордэнам Працоўнай
Славы трэцяй ступені.
нергічная, умее
аператыўна прымаць рашэнні, настойліва
даводзіць пачатую
справу да завяршэння.

Г

Э

гадоў я штотыдзень
бываю у Мастах. Гэта
звязана з рэкаструкцыяй ААТ «Мастоўдрэў»,
-- адзначыў Уладзімір
Іосіфавіч. -- Напэўна,
гл ы б о к а с і м в а л і ч н а ,
што менавіта зараз, у
юбілейны для раёна год,
прадпрыемства перажывае сваё другое нараджэнне. Ужо можна з
упэўненасцю гаварыць,
што рэалізаваны на
«Мастоўдрэве» маштабны інвестпраект удаўся, а
якасць мастоўскай пліты
МДФ пераўзыходзіць
іншыя замежныя аналагі.
Гэ т а р а д у е і н а д а е
аптымізму.
У. І. Дзяшко зачытаў
прывітальны адрас ад
імя старшыні Гродзенскага аблвыканкама В.
В. Краўцова і старшыні
Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў І. Г.
Жука з нагоды 75-годдзя Мастоўскага раёна
і ўручыў узнагароды.
анаровую грамату
Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў
а т р ы м а ў А л я кс а н д р
Уладзіміравіч Апалонік,
які з 1986 года працаваў
у органах дзяржаўнага
кіравання на кіруючых
пасадах. За плённую

Г

Старшыня райвыканкама віншуе з узнагародай І. А.
ТАРАСЮКА.

-- Іван Аляксандравіч
Тарасюк, які ўсю сваю
працоўную дзейнасць
прысвяціў будаўнічай
галіне. Пачынаў майстрам Мастоўскага
ПМС-11, затым працяглы час узначальваў
яго. Працягваў свой
працоўны шлях на пасадах начальніка ДРБУ208, пасля -- начальніка
ДЭУ-54, адкуль і пайшоў
на заслужаны адпачынак.
а працягу 42
гадоў аказвае
насельніцтву раёна
медыцынскую дапамогу ўрач-тэрапеўт
Надзея Мікалаеўна
Уш к е в і ч . Д о ў г і ч а с

скага сельскага Савета Ніна Васільеўна Воран. Высокія дзелавыя
якасці дазвалялі ёй
добра арыентавацца і
аператыўна ўдзельнічаць
у вырашэнні пытанняў
сацыяльна-эканамічнага
развіццю сельсавета і
сваіх аднавяскоўцаў.
вой святочны падарунак мастаўчанам
падрыхтавалі творчыя калектывы раённага Дома культуры і Мастоўскай
раённай дзіцячай школы
мастаўцтваў.
Прыхільна і шчыра,
дружнымі
апладысментамі гледачы сустракалі народны аркестр народных інструментаў пад
кіраўніцтвам Г. Плішань,
салістаў Маю Шчуку,
Ганну Рымко, Ірыну Содаль, Дзмітрыя Добрука, Генадзія Рагацэвіча,
Марыну Ячкоўскую,
Аляксандра Вітовіча,
Шаміля Тайрава, юных
выканаўцаў Машу Вебер,
Вольгу Гайдаш і Аляксандру Слуцкую, узорны
харавы калектыў «Эдэльвейс» пад кіраўніцтвам
Г. Мішурынай, народны вакальны ансамбль
«Эцюд» пад кіраўніцтвам
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Ва ўрачыстасцях ўзялі ўдзел ветэраны працы (злева направа) М. М. БЫШКАЛА, К. П. ГАЛУШКА, І. А. ТАРАСЮК, м. і. панасевіч, г. к. карабко.
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працу ён у свой час быў
адзначаны ордэнамі
Працоўнага Чырвонага
Сцяга і «Знак Пашаны»,
Ганаровымі граматамі
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, шэрагам іншых узнагарод
і падзяк.
дказна і з поўнай
самааддачай
адносілася да сваёй работы старшыня
Зарудаўеўскага сельс к а г а С а в е т а Га л і н а
Уладзіміраўна Дзенісевіч.
Праблемы вяскоўцаў яна
заўсёды імкнулася вырашаць хутка і якасна, за
што заваявала аўтарытэт
і павагу сярод жыхароў
сельсавета.
к, дарэчы, і былы
старшыня Луннен-
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Выступае ўзорны харавы калектыў «Эдэльвейс» пад кіраўніцтвам Г. МІШУРЫНАЙ.

Фота С. ЗВЯРОВІЧА

Я

Г. Цярэнцьевай, танцавальны калектыў пад
кіраўніцтвам Н. Зяньковай і народны ансамбль
народнай песні «Ярыца»
пад кіраўніцтвам Ш. Тайрава.
фае Дома культуры ўдзельнікі
і госці ўрачыстага мер а п р ы е м с т в а з м а гл і
пазнаёміцца з выстаўкай
работ вучняў устаноў
адукацыі раёна, цэнтра
рамёстваў, выхаванцаў
эколага-біялагічнага
цэнтра, сацыяльнапедагагічнага цэнтра і
цэнтра творчасці дзяцей і моладзі, студыі
выяўленчага мастацтва
«Стиляша».
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Зара над Нёманам
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в конце номера

ЛЮБИМУЮ ВНУЧЕНЬКУ И ПЛЕМЯННИЦУ
ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ БАКЛАГУ
поздравляем с 20-летием и Татьяниным днём!
Желаем Тане дорогой здоровья, много счастья,
Чтоб розы на душе цвели и не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь твоя цвела,
Чтоб ты весёлою была
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота,
А девушка с улыбкой милой,
Прекрасней, чем сама весна!
Дедушка Саша, бабушка Мария,
тётя Жанна и её семья

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
супруг, отец и дедушка
АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ ШАРАПО!
От всей души, искренне поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья!
Живи ещё долго-долго на радость всем нам!
И вот она явилась эта дата,
Не посоветовавшись и не спросясь,
Уже шестьдесят пять восходов и закатов
Умчались стаей птичьей не простясь.

Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим большим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
Низкий поклон! Да хранит тебя Бог!
Жена, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем
АННУ ВАСИЛЬЕВНУ ГУКАЛО!

Сегодня праздник - день рожденья,
Не просто день, а юбилей!
Прими же наши поздравленья
И пожелания скорей!
Желаем счастья, сил, здоровья
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Успехов и удач во всех делах!!!
Муж, родные и близкие
УВАЖАЕМАЯ
ТЕРЕСА ФЕЛИКСОВНА РОМАНОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались.
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает
И на всё, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!
Коллектив работников
ГУО «Лунненский детский сад»

С юбилеем,
ДОРОГУЮ МАМОЧКУ, тёщу И БАБУШКУ
АННУ ВАСИЛЬЕВНУ ГУКАЛО!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!
Дочери, зятья и внуки

24 студзеня 2015 г.
УВАЖАЕМАЯ
АННА ВАСИЛЬЕВНА ГУКАЛО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть радостны будут и дни, и мгновенья,
Чтоб жизнь интересной и яркой была,
И чтоб неизменно дарила везенье,
Улыбку, сердечность и много тепла!
Намеченной цели легко добиваться,
И не сомневаться в успехе своём,
Хотим пожелать бесконечного счастья,
Здоровья, удачи всегда и во всём!
Коллектив работников
Куриловичского дс/-СШ

ДОРОГОГО
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖЕБИТА
поздравляем с юбилеем!
Сегодня мужа поздравляем
И в 50 тебе желаем:
Чтоб ты родных своих ценил,
Чтобы жену всегда любил,
Чтоб никогда проблем не знал,
Родным и близким помогал.
Живи на свете много лет
И никогда не ведай бед!
Твоя семья
ДОРОГАЯ
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА СУДИЛОВСКАЯ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Семья Богданович

етство – прекрасная пора. И если в наших сиД
лах хоть на чуть – чуть продлить волшебную
сказку детства, давайте сделаем это!

В ГУО «Ясли-сад №1 г.Мосты» стало доброй традицией проводить ежегодно выставки совместного
творчества детей и родителей. В прошлом году была
организована выставка поделок ёлочек – красавиц,
а в этом году прошла выставка, героями которой
оказались снеговики. Снеговики разных размеров,
из разного материала, с разными характерами, по
одному и целыми семейками поселились в музыкальном зале, радуя всех своим разнообразием
и принося в детский сад праздничное зимнее настроение. Вот таких замечательных снеговиков
смастерили родители вместе со своими детьми из
обычной белой бумаги, пенопласта, пластиковых
стаканов, ниток, ваты, солёного и сладкого теста,
пряжи, природного материала, крупы и даже из
зефира. Интересные идеи, креативный подход
вдохновляют на поиск и создание новых работ. Выставка получилась замечательная! И больше всех ей
были рады дети. Увидев среди множества экспонатов своего снеговика, – единственного, лучшего, на
их взгляд, дети не могли сдержать восторг. Малыши
наперебой рассказывали, как всей семьёй мастерили свой шедевр. Экскурсии на выставку были бесконечны – вместе с группой детей, вместе с мамой,
папой, а также с бабушкой и дедушкой…
ыставка снеговиков создала радостное праздничное настроение у родителей, педагогов и
детей. Было приятно, что по её окончанию педагоги поблагодарили родителей за то, что украсили
праздник своим талантом рукоделия, за мастерство,
изобретательность, находчивость и творческий
подход.
емейные выставки, проводимые в дошкольном
учреждении, способствуют созданию атмосферы доброжелательности, взаимопонимания,
сотрудничества родителей, детей и педагогов,
появлению новых семейных традиций и традиций
детского сада.
Мы желаем учреждению дошкольного образования в 2015 году новых идей и творческих успехов!
О. Андала, Т. Полубятко,
родители специальной группы №2
для детей с тяжелыми нарушениями речи
яслей-сада №1 г. Мосты

Хоровод
снеговиков
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