Relacja 3DwKD
Sobota 1 czerwca 2019r, godzina 9:00 na zielonym skwerku przy Ma³ym Rynku zaczynaj± siê pojawiaæ ludzie, samochody,
rozstawiaj± siê namioty i powstaje scena. S³oñce daje siê we znaki, dooko³a jeszcze cisza, spokój, kilka spaceruj±cych osób.
Co tu bêdzie siê dzia³o? Pytaj± zainteresowane osoby, odpowiadamy: 3DwKD czyli jedyne w swoim rodzaju ¶wiêto Dzieci!
Dwie godziny pó¼niej, wszystko naszykowane wybija godzina 11:11 na scenê wchodz± Dziady Kazimierskie i pierwszym
brzmieniem gitar zwo³uj± na plac gromadê ludzi. NO TO RUSZAMY, zapowiada siê lot w kosmos! Koncert Dziadów jak to
zawsze bywa by³ Petard±. Najwiêksz± niespodziank± by³a premiera ca³kowicie nowego numeru o tytule 3DwKD. To
fantastyczne, ¿e mamy teraz specjalny hymn Dziadowskiego Dnia Dziecka! Który bêdzie jeszcze bardziej definiowa³ ten
szczególny dzieñ.
Ruszy³o! Rodziny z Dzieæmi zaczê³y bawiæ siê z nami i korzystaæ z naszych atrakcji. We wspó³pracy z Kazimierskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Kazimierskimi Restauratorami i Sklepami mieli¶my przygotowan± obfit± Strefê
Gastronomiczn±. Jedzonka do wszamania by³o bez liku! No ale nie tylko jedzeniem cz³owiek ¿yje, trzeba te¿ co¶ robiæ!
Od razu po Dziadowskim koncercie i szybkiej rozgrzewce bitwa kolorów! W jednym momencie kolorowe chmury pokry³y
twarze i ubrania dzieciaków. W koñcu to Dzieñ Dziecka, ma byæ kolorowo, ma byæ ¶miesznie i rado¶nie. Ponadto przez ca³y
czas trwania imprezy co¶ siê dzia³o, mieli¶my wyznaczone ró¿ne strefy: Strefa z dmuchanym zamkiem do wyskakania siê na
wszystkie czasy, strefa malowania buziek, strefa dzieciêcego make-upu, prze¼roczysty mural malowany przez dzieci, tor
przeszkód, Capoeirê i ko³o fortuny, które nie przestawa³o siê krêciæ. M³ode solistki z GZS pod okiem p. Moniki Kubi¶ Arbuz
da³y wyj±tkowy koncert. M³ode serca, potê¿ne g³osy ¿yczymy Wam ogromnych sukcesów i liczymy na to, ¿e bêdziecie
wystêpowa³y przed du¿± publiczno¶ci±! Chcemy, ¿eby tak by³o
Wa¿ne w tym wszystkim jest to, ¿e te wszystkie strefy stworzy³y osoby z w³asnych chêci , które po prostu chcia³y nam
pomóc w tym aby 3DwKD by³o jeszcze wiêksze i jeszcze ciekawsze i bardzo za to dziêkujemy. To niesamowite ¿e w
przypadku gdy chodzi o dobro dzieci to Kazimierz jednoczy siê i ka¿dy chce co¶ daæ od siebie. To samo odno¶nie strefy
gastronomicznej, jako organizatorzy 3DwKD nie wiemy jakich s³ów mo¿na u¿yæ aby podziêkowaæ za t± szczodro¶æ, zaufanie i
chêæ pomocy któr± nas obdarowujecie. Nie jeste¶my w stanie w 5 osób wszystkiego zrobiæ, nie ma takiej mo¿liwo¶ci a przy
3DwKD nagle mamy tyle pomocy, tyle dobrego s³owa i wsparcia w ka¿dej postaci dziêki której Dziadowski Dzieñ Dziecka ma
szansê istnieæ.
3DwKD zawsze bêdzie imprez± charytatywn± , chcemy pomagaæ i Kazimierz te¿ chce pomagaæ, szczególnie je¶li chodzi o
dobro dzieci. W tym roku ponownie zbierali¶my pieni±¿ki na pomoc Frankowi Fernezy choremu na ALD rzadkie schorzenie
genetyczne. Adrenoleukodystrofia jest nieuleczaln± chorob± ale dziêki kwocie zebranej do puszek zawsze to jaka¶ to pomoc w
rehabilitacji Frania i za³agodzeniu jego ogromnego bólu. Przez ca³a imprezê dzieci malowa³y kolorow± girlandê, w³a¶nie dla
Franka. Ta pami±tka od razu w sobotê wieczorem zawis³a w pokoju Franka i mamy nadzieje, ¿e sw± moc± bêdzie
uszczê¶liwiaæ ka¿dy dzieñ ma³ego Stra¿aka. Musimy pomagaæ, musimy co¶ robiæ, skoro dzieñ dziecka ma byæ niezapomniany
to chcemy mimo wszystko, ¿eby tak by³o dla ka¿dego.
Po po³udniu na G³ównym Rynku odby³ siê mini pokaz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, stra¿acy uczyli dzieci jak ugasiæ po¿ar.
Po takim warsztacie przeprowadzonym przez naszych dzielnych stra¿aków, dzieciaki maj± ju¿ w jednym palcu obs³ugê
ga¶nicy tak¿e bez obaw! Oni bêd± nas kiedy¶ ratowaæ! Dziêkujemy OSP gdy¿ w³o¿yli wiele pracy przy rozstawianiu namiotów
i sceny i naprawdê du¿o nam pomogli. OSP KD ugasi pychówê, ugasi Europê i zawsze na nich mo¿na liczyæ! ZAWSZE!
Przygotowane by³y te¿ pokazy WOPR ale niestety z racji wezwania na szkolenie przeciwpowodziowe nie mogli byæ tego dnia z
nami. Za rok pewnie siê uda, trzymamy kciuki!
Podsumowuj±c, 3DwKD by³o intensywn±, kolorow± imprez± skierowan± do dzieci. Mamy wielkie nadzieje, ¿e bêdzie coraz
lepiej, chcemy ¿eby Was by³o wiêcej, liczymy na ogromne zainteresowanie to jest jedyny taki dzieñ dziecka w KD.
Przyje¿d¿ajcie, bawmy siê razem! My te¿ po tym dniu wyci±gamy wnioski, uczymy siê i dopatrujemy co by³o nie tak,
naprawimy to. Ptaszki æwierkaj±, ¿e w 2020 roku bêdzie jeszcze lepiej!
Dziêkujemy Wam, ¿e byli¶cie!
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