
Tak tak, to już po raz 4 -  TY !  
 
31 maja 2014 roku nad Suchą na Pomorzu wstało fantastyczne słońce, zapowiadając radosny 
Dzień Dziecka… 
 
A czego tam nie było ! 
Już od rana na wesołej polanie dzieci mogły łowić kolorowe rybki w basenach podgrzanych 
słońcem ! Ach, chciało się tam wskoczyć do tych rybek ;) 
Poza tym : na łące czekał ulubieniec dzieci czyli kolorowy clown, przyjazne dzieciom 
labradory,  bańki mydlane, skakanki, piłki, zestawy małych budowniczych, badminton … było 
w czym wybierać. Ekipa „zielonych koszulek”  ochoczo bawiła się z przybyłymi dziećmi.  
O 10:30 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie – z Panem Jezusem we Mszy Świętej.  
    Kazanie wygłoszone przez samego Gospodarza oazy w Suchej – Ojca Mieczysława  Łusiaka, 
trafiło do wszystkich dzieci zgromadzonych  w stodole – i tych małych i tych dużych  
Po Mszy zaczęła się część zabawowa, z podziałem na 3 kategorie wiekowe. Można było się 
wyszaleć ruchowo, plastycznie, sportowo … 
      Cały dzień wypełniony został atrakcjami, pośród których każdy, zarówno  dzieci jak i 
dorośli, mogli znaleźć coś w sam raz dla siebie: gry i zabawy na trawie, żelazny punkt 
programu czyli zawody na wodzie, ale jak co roku – zawsze w nowej odsłonie. Familiada, 
która dostarczyła mnóstwa radości i odkurzyła naszą wiedzę, spacer wspomnień….  
    Specjalnie dla nas do Suchej przyjechała imponująca nowiuteńka ciężarówka firmy Scania 
– każdy chciał usiąść za kierownicą i choć przez chwilę poczuć się królem i królową 
autostrady   
    Kto chciał mógł poleżeć na kocu, uciąć sobie drzemkę, porozmawiać, pójść na spacer, 
spróbować pysznego ciasta domowej roboty, smakowitego bigosu autorstwa niezawodnego 
Pana Zygmunta, a na koniec oczywiście kiełbasek pieczonych nad ogniskiem. 
Nie zabrakło spokojnego czasu na modlitwę, radosny odpoczynek, rozejrzenie się wokół 
siebie i oddech pięknem przyrody. 
    Wszyscy wyjechali cali, zdrowi  i zadowoleni z  nagród, takich jak m.in. kolorowe zabawki, 
zeszyty i artykuły papiernicze przydatne w szkole i do zabawy. Dorośli otrzymali piękne 
nagrody rzeczowe oraz  bilety do kina czyli coś co zawsze cieszy. 
     Te wszystkie wspaniałości nie udałyby się gdyby nie : Pan Bóg i Jego Błogosławieństwo, 
wspaniała pogoda, Gospodarz Suchej Ojciec Mieczysław Łusiak , Państwo Glamowscy, Ojciec 
Grzegorz Mockiewicz – pomysłodawca Dnia Dziecka, Ojciec Artur Kołodziejczyk, ekipa 
zielonych koszulek czyli arkowych wolontariuszy i oczywiście nasi niezawodni sponsorzy: 
Firmy; Scania, Vertikal, „Kreska” z Bydgoszczy , Dobrawent, Mazi Transport, Budpol, Starbud, 
Elem Białystok i „Ekoterma” Technika Grzewcza. Im wszystkim należą się WIELKIE 
PODZIĘKOWANIA I BÓG ZAPŁAĆ. Pamiętamy o Was w modlitwie.  Niech Pan Was zawsze 
prowadzi i strzeże ! 
I Was drogie dzieci, rodzice i opiekunowie – dziękujemy za Waszą obecność i życzymy Bożej 
Opieki. 
      Mamy nadzieję, że się Wam podobało i… zapraszamy za rok ;-) 
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