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PIKNIK  JUBILEUSZOWY NA POLANIE. 

 

Piknik jubileuszowy zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko dziecka” 

działające w Żychlinie. 

 
 

Impreza jubileuszowa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko Dziecka” odbyła się 4 

czerwca 2010 na Zamku w Oporowie. Wśród zaproszonych gości był samorząd lokalny, instytucje 

współpracujące, organizacje pozarządowe oraz radca ambasady francuskiej Pan Patrick Kluczyński a 

także wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN 

Pierre Klein. W programie: prezentacja 5 lat działalności stowarzyszenia, omówienie roli i znaczenia 

działań przeciw ubóstwu organizacji zrzeszonych w sieci EAPN, debata „Niepełnosprawność a 

ubóstwo”, fragmenty z książki o Ojcu Józefie Wrzesińskim, stworzenie drzewka deklaracji i 

podziękowania dla zasłużonych sponsorów.   

W parku  Zamku Oporowskiego przepiękna, wiosenna pogoda zgromadziła także ponad sto pięćdziesiąt 

dzieci i młodzieży głównie niepełnosprawnej, uczestników dotychczasowych działań stowarzyszenia. 
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Imprezę artystyczną dla dzieci poprowadziła znana aktorka Laura Łącz. Tańczyły zespoły dziecięce i 

młodzieżowe z całego powiatu. Dzieci uczyły się tańczyć walca i kankana i wielu innych. Uczestnicy 

tańczyli na polanie do utraty tchu.  Odbywały się  liczne konkursy, występy magików i clowna. Liczne 

atrakcje oraz słońce, wesoła atmosfera,  grill, maskotki, słodycze, owoce zgromadziły  liczne grono 

naszych milusińskich. Każdy chciał zrobić zdjęcia z artystami czy dostać pisane przez aktorkę piękne 

bajki 

Było zwiedzanie zamku i rozmowy z podopiecznymi.  Były też nagrody od organizatorów. 

Najmłodszych najbardziej ciekawiły występy zwierzaków - fretki, węży, które można było  pogłaskać, 

dotknąć. Różne sztuczki ze zwierzątkami wzbudzały wielki zachwyt. Pani Laura nie schodziła ze sceny. 

Uczestnicy orzekli, że „super prowadziła całą imprezę”.  To był udany dzień dla wszystkich.  
 


