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Dzień Dziecka 2018
Święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół wieku, na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych
naszej gminy. Tegoroczny Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki odbył się 26 maja przy Polsko Niemieckim
Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

Organizatorami imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Polsko Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie,
Szkoła Podstawowa w Człopie, Przedszkole Publiczne „Leśna Kraina”, Rada Rodziców Przedszkola i Szkoły, Dom
Kultury oraz PWSZ w Wałczu. Licznie zebranych gości, rodziców wraz z dziećmi ciepłymi słowami przywitał gospodarz
– Burmistrz Zdzisław Kmieć.
-„ Wszystkim mamom, które swoje święto obchodzą 26 maja życzę wiele sił i zdrowia, życzę jak najwięcej szczęścia i
pogody ducha, aby świat Waszych dzieci był światem coraz lepszym. Każdemu dziecku chciałbym życzyć aby Wasze
serca zawsze były gorące jak słońce, a uśmiech radosny przypominał zapach wiosny.” – mówił Burmistrz Zdzisław
Kmieć.
Dzień pełen atrakcji i konkurencji dla dzieci rozpoczął się zawodami wędkarskimi zorganizowanymi nad Jeziorem
Miejskim w Człopie przez Koło Wędkarskie „Karp” w Człopie.
O godz. 11.30 rozpoczął się na Stadionie Miejskim Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.
Rywalizowały ze sobą drużyny z naszej Szkoły a przyglądał się im Pan Burmistrz Zdzisław Kmieć wraz z Panią
Dyrektor Iwoną Roguszewską. O 14.30 odbył się bieg przełajowy dla dzieci . Natomiast oficjalne otwarcie imprezy
przez Burmistrza nastąpiło o godz. 15.00 i połączone zostało z wręczeniem nagród dla uczestników zawodów
wędkarskich. Zwycięzcy otrzymali od Burmistrza i Prezesa Koła nagrody i dyplomy, natomiast reszta uczestników
upominki oraz koszulki z logo koła.
Za bieg nagrody otrzymali - w kategorii do lat 10 I miejsce zajął Jan Ginter, II Filip Kurasz a III Dawid Bemsz. W
kategorii powyżej lat 10 I miejsce zdobyła Paulina Kępa, II Karol Janik a III Jakub Cichocki.
Wśród atrakcji, które zapewnili organizatorzy, można było obejrzeć część artystyczną w wykonaniu dzieci z
Przedszkola Publicznego „Leśna Kraina” oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie , przygotowaną pod okiem
nauczycieli. Wesołe zabawy i świetna muzykę zapewnił zespól „Wesołe Szczurki”, który przygotował dla najmłodszych
teatrzyk oraz zabawy i gry taneczne. W międzyczasie w hali Polsko Niemieckiego Centrum Nauki i Sportu odbywały
się zawody strzeleckie pod czujnym okiem kpt. Wojska Polskiego Pana Dariusza Borowczaka.
Ciekawym i dynamicznym pokazem zaprezentował się zaproszony przez organizatorów duet „ Trial-show” z Rzeszowa.
Ekwilibrystyka i akrobacje rowerowe wzbudziły wielkie zainteresowanie. Zwłaszcza, że zaangażowano odważnych z

1

Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

widowni. Łukasz Kowal oraz Sławek Trześniowski okazali pełen profesjonalizm otrzymując wielkie brawa. Na koniec
pokazu akrobaci podziękowali dzieciom za doping rozdając plakaty z autografami. Zainteresowanie było ogromne bo
każdy chciał pamiątkowe zdjęcie.
Następnie uczennice Szkoły Podstawowej w Człopie Julia Ławniczek, Ada Besztak, Amelia Bryła oraz Amelia Gawlicka
przygotowały występ z piosenkami „Dla mamy”. Był to moment pełen emocji, bardzo pozytywnych emocji. Niejednej
mamie poleciały łzy wzruszenia.
Dmuchane zamki, kule wodne, euro bungee, wata cukrowa, ciepłe kiełbaski, popcorn oraz chłodne napoje
udostępnione były dla dzieci za darmo.
Impreza – pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Człopa trwała kilka godzin. Piknik przyciągnął kilkaset dzieci z
całej gminy wywołując wiele uśmiechu i radości, zarówno wśród najmłodszych, jak i rodziców. Dziękujemy za aktywny
udział i zapraszamy za rok!
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