
DZIEŃ DZIECKA 

 

Dnia 3.06.2022 roku w naszej szkole odbył się szkolny piknik z okazji Dnia dziecka 

zorganizowany przez Radę Rodziców dla społeczności szkolnej. Program bogaty był w szereg 

atrakcji, wśród nich mogliśmy znaleźć pokazy karate, które przygotował sensei Robert Malec, 

fotobudkę, gdzie każdy mógł zrobić zabawne zdjęcie z przyjaciółmi, tor przeszkód dla 

młodszych dzieci. Gościliśmy także przedstawicieli Straży pożarnej, Policji oraz 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, którzy rozdali uczniom odblaski.  

 

"Mogliśmy zobaczyć u nas atrakcje takie jak stoisko z watą cukrową, lodami, popcornem. 

Starsi uczniowie z samorządu uczniowskiego idealnie sobie poradzili ze skręcaniem balonów 

oraz malowaniem twarzy uczniom. Był duży wybór atrakcji, więc na pewno każdy znajdzie 

coś dla siebie."- powiedziała Magdalena Latek, przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców.  

 

Zorganizowane były również atrakcje sportowe m.in rozgrywki piłki siatkowej dziewcząt klas 

8 i 5 oraz turniej piłki nożnej chłopców z klas 7-8. Pyszne nagrody ufundowała Pizzeria 

Grana-T pana Gabriela Zagórskiego.  

 

Nad oprawą dźwiękową czuwała pani Olga Skrzypczak-Kowalczyk, a uczniowie chętnie brali 

udział w karaoke. Obsługa festynu, uczniowie w różnym wieku oraz opiekunowie oddziałów 

klas zapytani o atmosferę oraz atrakcje odpowiadali bardzo pozytywnie. „Dzień dziecka 

spędziłam bardzo miło, gdyż spotkałam się ze znajomymi. Najbardziej podobał mi się turniej 

siatkówki dziewcząt, a także taniec belgijki.” – przyznała Agnieszka Cieślak z klasy 8d.  

 

Ósmoklasiści mogli dostrzec sentymentalne spojrzenia nauczycieli, którzy już wkrótce będą 

żegnać się z przyszłymi absolwentami i z pewnością tęsknić. My za nimi również, dlatego 

korzystając z okazji, przeprowadziliśmy sesję zdjęciową, aby uwiecznić te piękne chwile. 

Cały festyn przebiegł pomyślnie. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie byli bardzo 

zadowoleni z mile spędzonego czasu. Młodsze klasy będą czekały na więcej tego typu 

imprez, a 8 klasy wychodziły z festynu wiedząc, że to ich ostatni festyn w tej szkole. 

 

Dziękujemy Radzie Rodziców za przygotowanie tak wspaniałego wydarzenia. Dziękujemy 

także osobom, które pomogły w organizacji pikniku, a były to: Urząd Wojewódzki, Gmina 

Niemce, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 

Stanchem Sp. z o. o., piekarnia GS Niemce, Bank Spółdzielczy w Niemcach, Pogotowie 

Cateringowe Jacek Caban, Warzywniaczek Gucio - Paweł Pszczoła, P.P.W.G. Pyza Michał 

Parafiniuk, Pizzeria Grana-T Gabriel Zgórski, Dostawcy Smaku Katarzyna Kądziela Marcin 

Latek, DELTA Tomasz Wejman, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe „Uzimex”. 

 

Natalia Bartosik, 8d 

 

 


