www.choszczno.pl

Stopek robi karierę
23.12.2013.

CHOSZCZNO Najbardziej znaną maskotką wśród choszczeńskich maluchów jest policyjny Stopek. Od
kilku dni jego popularność zdecydowanie rośnie, a to za sprawą komiksu zatytułowanego:
&bdquo;Stopkowe przygody&rdquo;, który dzieci otrzymują w prezencie od policjantów, Stowarzyszenia
Klub Kiwanis &bdquo;Kobieta 2000&rdquo; oraz włodarzy gminy.

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy wręcz przepadają za Stopkiem, więc
trudno się dziwić temu, że komiks bardzo ich zaciekawił. W chwilę po tym
jak wzięli go do ręki natychmiast zasiadali na podłodze i z
zaciekawieniem oglądali kolejne strony. Księgarze i bibliotekarze
zapewniają, że na Ziemi Choszczeńskiej taki rodzaj wydawnictwa pojawił
się po raz pierwszy. A skąd wziął się pomysł? - Komiks powstał na
podstawie scenariusza przedstawienia teatralnego &bdquo;Stopkowe przygody&rdquo;,
które choszczeńscy policjanci po raz pierwszy zaprezentowali w czerwcu
2011 rok. Autorkami scenariusza są: MONIKA KACPRZAK, ALICJA FLIS i EWA PIEŚKIEWICZ a rysunkami
oprawił NORBERT RYBARCZYK.
Całość przygotowała Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie i
Stowarzyszenie Klub Kiwanis &bdquo;Kobieta 2000&rdquo;, a sfinansowany został ze
środków Urzędu Miejskiego w Choszcznie &ndash; tłumaczy kom. JAKUB ZARĘBA. Tym razem to właśnie
on przebrał się w strój i wraz z asp. MONIKĄ GARBIAK, prezesem &bdquo;Kobiety 2000&rdquo; EWĄ
JABŁOŃSKĄ oraz burmistrzem ROBERTEM ADAMCZYKIEM wybrali
się do Przedszkola nr 4, by wręczyć maluchom pachnące jeszcze farbą
wydawnictwo.

Głośno zachowujące się dzieci po odebraniu książeczki
natychmiast milkły. - Pierwsze reakcje zarówno maluchów jak i
nauczycieli dobitnie świadczą o tym, że nasz pomysł okazał się
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Z ich twarzy radość wręcz emanuje &ndash;
mówi M. Garbicz. Szybko dodaje, że taki widok jest największą nagrodą
dla tych wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie komiksu.
Dodajmy, że w tym i dzień później asp. Stopek ze swoją książeczką
zawitał do pozostałych przedszkoli w naszej gminie. &ndash; Wystarczy dla
wszystkich? &ndash; pytamy. W odpowiedzi słyszymy, że nakład wynosi dwa tys.
sztuk, więc &bdquo;Stopkowe przygody&rdquo; otrzymają też najmłodsi.

Tadeusz Krawiec
http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 19 July, 2019, 10:33

www.choszczno.pl

{gallery}komiksstopek2013{/gallery}

http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 19 July, 2019, 10:33

