X PIKNIK RODZINNYW DĘBEM WIELKIM
Stowarzyszenie
„Szkoła
z
uśmiechem”
było
współorganizatorem X Pikniku Rodzinnego organizowanego
corocznie w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim. W tym
roku piknik przebiegał pod hasłem „Warto być dobrym”,
które było związane z akcją prowadzoną w szkole za
pośrednictwem stowarzyszenia „Przyjazna szkoła”(fundator
nagrody głównej- roweru). „Szkoła z uśmiechem”
przyłączyła się do tej akcji i ufundowała wszystkim 76
dzieciom biorącym udział w czynieniu dobra atrakcyjne nagrody pocieszenia. Jesteśmy dumni z
naszych dobrych dzieciaczków, gratulujemy im z całego serca i życzymy Najlepszego.
Zorganizowany przez nasze stowarzyszenie koncert zespołu raperów FULL POWER SPIRIT z
gościnnym udziałem piosenkarki Olgi Szomańskiej, znakomicie wpisywał się w hasło pikniku –
„Warto być dobrym”. W swoich piosenkach przekonywali nas: „Bądź wojownikiem, pozytywnym
wojownikiem. Bądź wojownikiem, bądź, bądź wojownikiem, Walcz miłością duchową amunicją…”
Raperzy nawiązali bardzo dobry kontakt z publicznością, przekazali ogrom swojej pozytywnej
energii, a także dobrze nastroili nas do oglądania meczu Polska – Czechy. Bowiem dzięki
zaangażowaniu „Szkoły z uśmiechem” powstał na pikniku Kącik Kibica – można było wspólnie
pokibicować, oglądając transmisję meczu, wyświetlaną na dużym ekranie. Emocjom nie było
końca!
Stowarzyszenie przygotowało na swoim stoisku wystawę „Okruchy wspomnień mieszkańców
Dębego Wielkiego i okolic utrwalone na starej fotografii”. Wystawa cieszyła się dużym
powodzeniem, zwłaszcza, że opowiadał o niej miejscowy historyk Jan Majszyk (zdjęcia pochodziły
w większości z jego prywatnych zbiorów). Była to ekspozycja zdjęć z pierwszej połowy XX wieku z
terenu Dębego Wielkiego i jego okolic. Przedstawiały żyjących tu ludzi przy pracy, zabawie, nauce,
ubranych w stroje ludowe, a także dawne budynki oraz dokumentowały ważniejsze uroczystości.
O zmroku stowarzyszenie zorganizowało podniebny
spektakl latających lampionów w ilości 50 sztuk na 50lecie oddania budynku szkoły. Zamysłem pokazu było,
aby każdy poszczególny lampion wypuścił przedstawiciel
danego
rocznika,
kończącego
tę
szkołę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za
obecność, za pozytywne emocje i dobrą zabawę !!!
Składamy również podziękowanie dla wszystkich tych,
którzy nam pomogli w zorganizowaniu powyższego przedsięwzięcia, m.in.: Apport Loistyka Sp.z
o.o., Centrum Ogrodzeń Konstruktor, MARBO, GLOK, Stowarzyszenie „Przyjazne Dębe”, Akademia
Sztuki Walki, OSP Dębe Wielkie oraz instytucjom publicznym za ich życzliwość i pozytywne
załatwienie spraw. Na zakończenie – szczególne podziękowanie dla naszych wolontariuszy - na
których
zawsze
i
wszędzie
możemy
liczyć.
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