Dnia 2 czerwca 2012 odbył się w Suchej Dzień Dziecka zorganizowany przez
Duszpasterstwo Akademickie Arka.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 Mszą Świętą w stodole.
Następnie odbyły się zabawy dla dzieci, które zostały podzielone na 3 grupy
wiekowe. Najmłodsi 3-6 lat bawili się dużą kolorową chustą, łowili rybki i
wspólnie rysowali swoje aniołki. Następna grupa od 7 do 10 lat bawiła się
wspólnie, pod lasem integrując się i spędzając razem czas. A najstarsi wyruszyli
na podchody, gdzie czekało na nich wiele zadań, dobrze poukrywanych w lesie,
które musieli wykonać. Obie drużyny świetnie sobie z nimi poradziły i znalazły
piękny skarb - Pismo Święte.
Następnie był obiad, na którym podano pyszny, tradycyjny bigos, który
wszyscy jedli ze smakiem. Nie zabrakło również konkurencji dla rodziców.
Tatusiowie ścigali się na rowerach wodnych na jeziorze a pozostali głośno ich
dopingowali. Kolejno były konkursy dla mam: wiązanie krawatu-liczyła się tu
szybkość i dokładność , skok w worku oraz kręcenie hula hopem. Było przy tym
mnóstwo śmiechu i radości . Podczas naszego Dnia Dziecka odbył się również
rodzinny konkurs " Szansa na Sukces ", gdzie każde dziecko po zgłoszeniu
mogło zaprezentować swoje umiejętności. Na wszystkich zwycięzców i
uczestników tych konkurencji czekały później wspaniałe nagrody.
Po południu była kawa i smaczne ciasto własnego wypieku. Wieczorem
natomiast, w ramach kolacji było ognisko gdzie wspólnie przypiekliśmy pyszne
kiełbaski. Przy ognisku nie zabrakło również gitary i wspólnych śpiewów, w
które wszyscy się włączyli.
Pomimo, że pogoda tego dnia nie raz nas zaskoczyła ( słońce przeplatało się
z deszczem ) to nie popsuło nam to humorów i wspólnej zabawy . Wszyscy
świetnie się bawili, łącznie z organizatorami i Ojcem Grzegorzem. Dzieci
poznały nowych kolegów i koleżanki , a dorośli powspominali dawne
niezapomniane czasy . Myślę, że każdy na długo zapamięta ten dzień i będzie z
niecierpliwością czekał na następny, już na rok :)Paulina.
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