DZIEŃ DZIECKA W ZAGÓRZU
1 czerwca w całej Polsce obchodzony był Dzień Dziecka. W Zagórzu również nie mogło zabraknąć atrakcji dla
naszych milusińskich. Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza wraz Biblioteką Publiczną Filia w Zagórzu zadbali o
to, aby w ten dzień, mimo nieprzyjemnej pogody wszystkie dzieci były radosne, uśmiechnięte i obdarowane
niespodziankami. A dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Zagórzu, impreza mogła się odbyć na
udostępnionym na ten cel korytarzu szkolnym a nie na zewnątrz. Było ciasno ale najważniejsze, że dobry
humor nie opuszczał nikogo.
Gośćmi specjalnymi a zarazem główną atrakcją naszej imprezy byli profesjonalni ratownicy ze
Stowarzyszenia „Pro medica”. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością edukacyjną z zakresu pierwszej
pomocy, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa oraz profilaktyką uzależnień. Ratownicy
prezentowali, w teorii i praktyce, zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Na
przywiezionym przez ratowników sprzęcie każdy z młodych uczestników imprezy mógł poćwiczyć sztuczne
oddychanie. Mamy i babcie natomiast dowiedziały się jak udzielać pierwszej pomocy niemowlakom i małym
dzieciom np. w przypadku zakrztuszeń, zachłyśnięć. Pytaniom, z zakresu zasad zachowania się i udzielania
pierwszej pomocy w różnych nagłych przypadkach nie było końca. Pytano np. o przypadki ukąszeń, pomocy
tonącym, oparzeń, udaru słonecznego, omdleń, utraty przytomności, padaczki, złamań, wypadki drogowe itd.
Sytuacja ta utwierdziła nas w przekonaniu, że jest ogromna potrzeba organizacji kursów z tego zakresu, do
czego wszyscy odnieśli się z entuzjazmem.
Po pożegnaniu ratowników nadszedł czas na zabawy i konkursy, przeprowadzane oddzielnie dla młodszych i
starszych dzieci. Były zabawy edukacyjne, ruchowe, logicznego myślenia, zgadywanki. Wszyscy bawili się
wyśmienicie. W przerwie zabawy nadszedł czas na relaks, czyli ćwiczenia relaksacyjne prowadzone przy
muzyce dla wyciszenia ciała i umysłu i odprężenia po forsujących zabawach. Ćwiczenia przeprowadził
oczywiści Pan Henryk Terlecki – znakomity instruktor.
Dla dzieciaków a także opiekunów przygotowano słodki poczęstunek: przepyszne ciasteczka i wafelki, cukierki
i lizaki a także soczki.
Dla wszystkich uczestników przygotowano ciekawe upominki w postaci puzzli, skakanek, baniek mydlanych,
ozdobnych bransoletek, przyrządów szkolnych matematycznych ,diablich rogów i okularów, długopisów,
kolorowych notesików, książeczek dla młodszych i starszych dzieci, smyczy, gwizdków, czapeczek, itd. Lista
jest bardzo długa. Każdy mógł wybrać dla siebie coś interesującego, nawet po kilka prezentów.
Radości i uśmiechów było co nie miara, co przyczyniło się do poprawy pogody i nad Zagórzem słońce, choć
przez chwilę, zaświeciło dla wszystkich dzieci!
Na zakończenie imprezy dla wszystkich uczestników przygotowane zostały kolorowe balony. To już
tradycyjnie "spełnianie marzeń".
Jako organizatorzy, cieszymy się, że dzieciaki z Zagórza i tym razem nas nie zawiedli i tłumnie przybyli na
imprezę.
To była niesamowita okazja, aby móc spędzić sobotnie południe w miłej i rodzinnej atmosferze. Przy okazji
pośmiać się i ujrzeć, jak zdolne mamy dzieci.
Atmosferę tego dnia w pełni oddają słowa pedagoga – Janusza Korczaka
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Rodzice i dziadkowie zgodnie przyznali, że widok uśmiechniętych i szczęśliwych dzieci sprawił im ogromną
radość.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

