
Lokalna Grupa Działania ''Vistula – Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję'' realizuje projekt 

''Kurs tańca-równe szanse i większe możliwości'' dla dzieci ze SP w Małych Łunawach oraz ich 

rodziców. Spotkanie inaugurujące odbyło się 6 czerwca w Szkole Podstawowej w Małych 

Łunawach. Dzieci zainteresowane podnoszeniem swoich umiejętności tanecznych oraz ich rodzice 

nie zawiedli i pomimo panującego w tym dniu upału zjawili się na zebraniu. 

Jako pierwszy zabrał głos Marcin Pilarski – koordynator LGD, powitał zebranych gości oraz 

przedstawił genezę oraz wartość i źródło finansowania projektu. 

Swoją obecnością zaszczycił gości również Wójt Gminy Chełmno – Krzysztof Wypij, podkreślił on 

w swojej wypowiedzi unikatowość, wyjątkowość tego rodzaju projektu.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć Pani Krystyny Janowskiej, opiekunki poszczególnych grup 

szkoleniowych z ramienia szkoły. Warto nadmienić, że to właśnie dzięki niej powstała tego typu 

inicjatywa.

Podczas spotkania przedstawione zostały zadania do zrealizowania, cele projektu oraz źródło 

finansowania, jak również ustalono z rodzicami wstępny harmonogram kursu.

Pierwsze zajęcia z trenerem – Martyną Targos – odbyły się już 15, a kolejne 18 czerwca, a pierwszy 

przygotowany dla milusińskich styl do opanowania wg programu to HIP – HOP. Po tych 

spotkaniach już widać, że dzieci uczestniczące w projekcie są pełne zapału i chęci do pracy i z 

niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia. Z radością i uśmiechem na twarzach ćwiczą kolejne 

kroki, by w niedalekiej przyszłości móc zaprezentować efekty swojej pracy. Dzieciaki nie kryją 

zadowolenia, że zajęcia będą odbywały się również w okresie wakacyjnym, co wielu maluchom 

pozwoli na spędzenie wakacji w sposób przyjemny i zarazem pożyteczny.

W sali szkoły HIP – HOP będzie królował do pierwszego tygodnia sierpnia, następnie zaplanowane 

są zajęcia z tańca standardowego i latino oraz dance hall.
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Mamy nadzieję, że kurs tańca sprawi dzieciom wiele radości, przyniesie ze sobą satysfakcję i 

spełnienie marzeń, wielu uczestnikom pozwoli odkryć w sobie nowe pokłady nieznanych dotąd 

umiejętności, a może nawet odkryć życiową pasję...

A my czekamy z niecierpliwością na efekty i wspaniałe pokazy, którymi nas w niedalekiej 

przyszłości będą nasi milusińscy zachwycać...

Agnieszka Kaczmarek
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