Magiczny Dzień Dziecka w Kamieńcu
Dzie? Dziecka to wyj?tkowy i magiczny czas dla dzieci, ale tak?e coroczne wyzwanie dla doros?ych. W tym roku
szczególne, bowiem dzieci na skutek pandemii przez wiele miesi?cy zamkni?te by?y w domach. Centrum Kultury i
Biblioteka Publiczna w Kamie?cu nie mog?a pozosta? bierna wobec potrzeb i marze? najm?odszych i ich
rodziców, przygotowano wi?c szereg atrakcji. Ju? przed 13 – t? w s?oneczn?, prawdziwie wiosenn? niedziel? 6
czerwca na parkingach CKiBP oraz s?siaduj?cego z instytucj? marketu „Delikatesy” pojawi?y si? roze?miane
t?umy. ?miechem, okrzykami emocji i najmilszego na ?wiecie dzieci?cego gwaru rozpocz??a si? kilkugodzinna
impreza, która sprawi?a rado?? nie tylko dzieciakom, rodzicom, dziadkom, ale tak?e organizatorom. Wracamy do
normalno?ci! To by? „Bajkowy Dzie? Dziecka”! Atrakcje w postaci: gier i zabaw, dmuchawców, mega klocków,
mega baniek, waty cukrowej, malowania buziek i wielu innych w profesjonalny sposób przygotowa?a
zaprzyja?niona z CKiBP Firma „ANILANDIA”. Wreszcie po tak d?ugiej izolacji dzieci mog?y pobawi? si? razem
a cieszy?y si? i korzysta?y maksymalnie z ka?dej atrakcji. Mnóstwo przyjemno?ci sprawi? wyst?p m?odych
artystów – wokalistów i keyboardzistów, którzy kszta?c? swoje talenty w CKiBP w Kamie?cu pod okiem
wytrawnego instruktora pana Damiana Popio?kiewicza. Pi?kne prezentacje: Marcela, Marcina, Roksany,
wokalistek Julek, Aleksandry, Matyldy, Kariny, Elizki, Marysi s? dowodem na to, ?e nawet zdalnie mo?na m?drze
pracowa?. Nie oby?o si? równie? bez wyst?pu zespo?u hip hop „Stones Crew”. Wszyscy uczestnicy obdarowani
zostali przez organizatora napojami i s?odyczami, które rozdawa?y panie z zespo?u „Zgoda”. Nad porz?dkiem i
bezpiecze?stwem „szalej?cych” dzieci czuwali w zawodowy sposób druhowie z OSP w Kamie?cu, którym
Organizator dzi?kuje w szczególny sposób, bowiem s? zawsze tam, gdzie s? potrzebni. Bardzo udana impreza,
nieznikaj?ce ani na moment u?miechy dzieci, wyj?tkowa atmosfera dowiod?y, ?e ludzie zwi?zani z CKiBP w
Kamie?cu tworz? wielk?, zgran? rodzin?, której pracy przy?wieca idea: „Najwa?niejsze, ?eby chcia?o si? chcie?” i
która potrafi zara?a? pozytywn? energi?, optymizmem oraz szczerym humorem „najtwardszych domowników”.
Marysia – jedna z uczestniczek Dnia Dziecka, dzi?kuj?c spontanicznie za wspólne ?wi?towanie, o?wiadczy?a:
„Jestem wreszcie szcz??liwa”. To najlepsza opinia! Czas na realizacj? kolejnych projektów!

