
Wszystkie dzieci nasze sà....

Jeszcze nie umilk∏y dêwi´ki piosenek Êpiewanych
Rodzicom w Dniu Ich Âwi´ta, a ju˝ nasta∏ Dzieƒ Dzie-
cka.

Na ca∏ym Êwiecie dzieƒ 1 czerwca obchodzony jest
szczególnie uroczyÊcie - niezale˝nie od narodowoÊci,
koloru skóry, wyznania, a nawet... wieku - wszyscy jes-
teÊmy dzieçmi.

Wielu rodziców, ̋ yjàc nerwowo, pospiesznie, cz´sto
na co dzieƒ ma bardzo ma∏o czasu, który mogà poÊwie-
ciç swoim pociechom. A przecie˝ ka˝de dziecko po-
trzebuje mi∏oÊci, czu∏oÊci, a przede wszystkim swobo-
dnej zabawy z doros∏ymi. Okazji do wspólnej zabawy
- zabawy integracyjnej, która wyzwala pozytywne emo-
cje, nie zabrak∏o w sobot´ 4 czerwca 2005r. w naszej
Êwietlicy Socjoterapeutycznej im. „Kubusia Puchatka”,
dzia∏ajàcej przy Miejskim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
w Ciechocinku.

Pod has∏em „Wszystkie dzieci nasze sà...” bawiliÊmy
si´ na weso∏o, na sportowo no i przede wszystkim ...
na bardzo s∏odko. Nie mog∏o byç inaczej - tego dnia
nie mo˝na by∏o nie obdarowaç naszych milusiƒskich
jak najwi´kszà porcjà s∏oƒca, lodów i s∏odyczy.

Wspólnie z dzieciakami braliÊmy czynny udzia∏ w
ró˝norodnych zabawach sportowych: w slalomie z pi∏-
ka na czas, ˝onglerce, rzutach do ruchomego celu.
Niesamowite wyniki osiàgn´liÊmy w rzutach pi∏kà le-
karskà oraz pi∏eczkà palantowà. Nie pobiliÊmy wpraw-
dzie rekordów Europy, ale bawiliÊmy si´ wspaniale
jak przysta∏o na Europejczyków.

Ale nie tylko sport dominowa∏ w tym dniu. Wszystko
odbywa∏o si´ przy Êwietnej muzyce.

Nie zawiod∏a nas równie˝ pogoda - s∏oneczko Êwie-
ci∏o bardzo d∏ugo i dlatego wszyscy po wyczerpujàcych
konkurencjach sportowych i taƒcach na Êwie˝ym po-
wietrzu byli bardzo spragnieni i g∏odni. Ale byliÊmy
doskonale przygotowani - zimny sok, owoce, lody no

i przede wszystkim kie∏baski i szasz∏yki z grila uzupe∏-
nia∏y braki energii u wszystkich. By∏y te˝ i s∏odycze,
które znika∏y z miseczek w mgnieniu oka.

Na koniec obchodów Dnia Dziecka pozosta∏a jesz-
cze jedna konkurencja sportowa, a mianowicie strza∏y
do bramki hokejowej. Oj napracowaliÊmy si´ solidnie
- to nie takie proste strzeliç kijem hokejowym ma∏à
pi∏eczk´ do bramki !!!

Wszystko co dobre szybko si´ koƒczy. Popsu∏a si´
te˝ i pogoda - deszcz pokrzy˝owa∏ nam troch´ plany,
ale uroczyste wr´czenie dyplomów odby∏o si´ w Êwiet-
licy. Dzieciaki by∏y bardzo zadowolone, nie chcia∏o
wracaç do domu...

Pierwszy czerwca jest obchodzony na ca∏ym Êwiecie
jako Mi´dzynarodowy Dzieƒ Dziecka. Jest to Êwi´to
rodzinne ca∏ego Êwiata. ˚yczymy dzieciom i rodzicom
we wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach,
aby w ka˝dej rodzinie by∏o jak najmniej zmartwieƒ i
jak najwi´cej radoÊci. Aby ˝adne dziecko na Êwiecie,
szczególnie tego dnia, nie czu∏o si´ samotne.

  Wychowawcy Âwietlicy Socjoterapeutycznej

DZIE¡ RODZICA

„Ona mi pierwsza pokaza∏a ksi´˝yc...”
„...a mój tato cieknàcy kran naprawi...”

Âwi´ta i uroczystoÊci oraz zwiàzane z nimi obcho-
dy sà bardzo wa˝nà strefà ludzkiego ˝ycia. Wszystkim
ludziom potrzebne sà chwile wytchnienia, wypoczy-
nek, radoÊç i zabawa, zatem to wszystko, co tworzy
Êwiàtecznà niezwyk∏oÊç. Do takich momentów z pew-
noÊcià nale˝y obchodzony co roku w naszej Âwietlicy
Socjoterapeutycznej im. „Kubusia Puchatka” dzia∏ajàcej
przy Miejskim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej w Ciecho-

cinku, Dzieƒ Rodzica.
Wielu rodziców, ̋ yjàc nerwowo, pospiesznie, cz´sto

zapomina, czym sà uroczystoÊci rodzinne w wychowa-
niu dzieci. Niektórzy uznajà, ˝e polegajà one na orga-
nizowaniu wielkich i kosztownych przyj´ç, a zapomi-
najà, ˝e dzieciom potrzebny jest mi∏y, zabawny nastrój,
du˝o swobody, okazji do wspólnej z rodzicami oczy-
wiÊcie zabawy integracyjnej, wyzwalajàcej emocje i
pobudzajàcej wyobraêni´, a nie wy∏àcznie sztywne
„wyrecytowanie” mozolnie przygotowanego programu
artystycznego.
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W dniach 1 - 3 maja w Sanatorium „¸àcznoÊç” goÊ-
cili uczestnicy Polskiej Akademii Filatelistyki. Na otwar-
ciu byli obecni: najwy˝szy dotàd rangà Przedstawiciel
Mi´dzynarodowej Federacji Filatelistów w osobie Lu-
mira Brendla, Dyrektora Biura FIP, b´dàcego jedno-
czeÊnie Prezesem Czeskich Filatelistów; Dyrektor
Okr´gu Poczty w Gdaƒsku Pan Mieczys∏aw Niewczas,
Dyrektor Rejonowego Urz´du Poczty we W∏oc∏awku
Pani Ma∏gorzata Ar´, Ks. Pra∏at Grzegorz Karolak i Dy-
rektor Sanatorium „¸àcznoÊç” Pan Kazimierz Styma.
W otwarciu uczestniczyli te˝ s∏uchacze koƒczàcego si´
VIII Studium Filatelistyki PZF.

Pierwszego dnia po po∏udniu odby∏a si´ cz´Êç zam-
kni´ta obrad: zebranie sprawozdawczo - wyborcze.
Na drugà kadencj´ Prezesem Polskiej Akademii Fila-
telistyki zosta∏ prof. Kazimierz Sztaba z Krakowa.

3 maja w kaplicy Sióstr Honoratek na ul. Warzelnia-
nej Ksiàdz prof. Waldemar Chrostowski (jedyny kap∏an
wÊród cz∏onków Akademii) odprawi∏ Msz´ Êw. z okazji
Êwi´ta NMP Królowej Polski, modlàc si´ za dusz´ Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II i cz∏onków PAF zmar∏ych w
czasie ostatniej kadencji: Kazimierza Bo˝yka, Tadeusza
Ampla i jego ˝ony (zm. w trakcie pobytu w Ciechocin-
ku), Jana Olejnika i Jana Zaborowskiego oraz projek-
tanta znaczków pocztowych Polski i wielu paƒstw
Êwiata Czes∏awa S∏ani´.

Przed rozpocz´ciem obrad Akademii odby∏o si´ III
spotkanie cz∏onków klubów Seniora i Nestora, których
cz∏onkowie majà skoƒczone odpowiednio 60 i 70 lat.
3 maja dyplomy otrzymali s∏uchacze VIII Studium
Filatelistyki.

Z okazji ciechociƒskich spotkaƒ filatelistów stoso-
wano kasownik pocztowy oraz wydano beznomina∏owà
kart´ kartk´ pocztowà z fontannà „Grzybek”, oba wy-
konane wg projektu autora artyku∏u.

   Wojciech Krzysztof Jankowski

Dwunaste obrady Polskiej Akademii Filatelistyki
w Ciechocinku
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PostanowiliÊmy w sposób zasadniczy zmieniç cha-
rakter tego, jak˝e wa˝nego, dla rodziców i dzieci, Êwi´-
ta. UznaliÊmy, ˝e dobrze b´dzie, jeÊli po∏àczymy dwa
Êwi´ta w jednà uroczystoÊç z udzia∏em obojga rodziców
i dzieci.

Dzieciaki ze Êwietlicy przygotowa∏y dla swoich ro-
dziców zaproszenia na t´ uroczystoÊç. Choç spotka-
nie mia∏o miejsce w godzinach popo∏udniowych, przy-
by∏o na nie niespodziewanie du˝o rodziców, nawet z
m∏odszym rodzeƒstwem, a niekiedy i babcie.

UroczystoÊç rozpocz´to krótkim powitaniem zgro-
madzonych goÊci. Nast´pnie w kilku zdaniach przed-
stawiono histori´ i znaczenie tego Êwi´ta, a na koniec
zaprosiliÊmy rodziców do udzia∏u we wspólnej zabawie
- co wywo∏a∏o pewnego rodzaju ciekawoÊç. Bogaty
program artystyczny by∏ przygotowywany przez ca∏y
tydzieƒ pod kierunkiem wychowawców. Przepi´kna
liryka, s∏owne wyrazy wdzi´cznoÊci, piosenki zjedna-
∏y sobie publicznoÊç, która patrzy∏a z zachwytem na
m∏odych i wdzi´cznych wykonawców. Wyjàtkowe po-
pisy muzyczne ukaza∏y prawdziwe talenty i wprawi∏y
w dum´ nie tylko rodziców, ale ca∏à „publik´”. Tego
wyjàtkowego dnia ka˝da mama i tata otrzymali symbo-
liczne serduszko - samodzielnie wykonane przez dzieci
- w darze wdzi´cznoÊci za mi∏oÊç i dobroç.

Na zakoƒczenie tej wyjàtkowej uroczystoÊci wszyst-
kim mamom i tatusiom ˝yczenia z∏o˝y∏o równie˝ kie-
rownictwo MOPS. Po duchowej uroczystoÊci przysz∏a

pora na ma∏y pocz´stunek w mi∏ej i Êwiàtecznej atmo-
sferze. Rodzice siedzieli przy stolikach, na których
znajdowa∏y si´ talerze z ciastem, upieczonym przez
ich dzieci.

Pami´tajmy o rodzicach nie tylko w dniu ich Êwi´ta,
ale w ka˝dy zwyk∏y dzieƒ, dzi´kujàc im uÊmiechem,
s∏owem i gestem.

Dzieƒ Matki i Dzieƒ Taty to najpi´kniejsze ze Êwiàt,
pe∏ne kwiatów i serdecznych ˝yczeƒ.

Âwi´ta te sà wyrazem wdzi´cznoÊci, szacunku i
mi∏oÊci. 

Nie napisano, nie wyÊpiewano i nie wyszeptano
wszystkiego, co z jednym imieniem matki i taty si´
wià˝e - ile ludzkich bólów, s∏aboÊci, cierpieƒ i rozpaczy.
Ile razy cz∏owiek ugina si´ pod ci´˝arem beznadziei,
tyle razy wraca na jego wargi to najpi´kniejsze ludzkie
wo∏anie: „Matko”! „Tato”!

Dzi´kuj´ Ci, mamo
Dzi´kuj´ Ci, mamo, za to,
˝e zbudowa∏aÊ dom z tatà,
dom z bajki

gdzie zawsze jest lato!
Kiedy st∏uk´ kolano
lub zaboli mnie g∏owa,
wystarczy twój dotyk, mamo,
twoje ciep∏e s∏owo - i ju˝ nie boli!


