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Kilkadziesiąt barwnych latawców wzbiło się w powietrze podczas zorganizowanego po raz pierwszy w gminie Dobrzeń Wielki Święta Latawca. Nad łąkami w Chróścicach zobaczyć można było zarówno profesjonalne latawce, przygotowane
przez prawdziwych pasjonatów aeronautyki, jak też konstrukcje budowane domowym sposobem. Ważne było, aby wzbiły się w niebo.

Zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury impreza spotkała się z pozytywnym odzewem 40-tu modelarzy. Nagrody przyznano w 3 kategoriach: :za najlepiej własnoręcznie zrobiony statek powietrzny , za najdłuższy lot i najbardziej
efektowne lądowanie. Ponadto nagrody specjale otrzymali młodzi modelarze, którzy zaprezentowali swoje latające konstrukcje. Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne koszuli ufundowane przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Podkreślić należy, że Święto latawca w Chróścicach było okazją nie tylko do podziwiania unoszących się nad łąkami latawców, ale także do pogłębienia swojej wiedzy o lotniarstwie. Zaproszony na tę imprezę Ireneusz Janik, mimo
niesprzyjających warunków uatrakcyjnił to święto pokazem lotu na paralotni. Wyrazy podziękowania należą się także Jerzemu Adamcowi i Zbigniewowi Białostockiemu, którzy z synami Antonim i Tomaszem, zaprezentowali modele latające i
podzielili się wiedzą dotyczącą lotniarstwa i modelarstwa. Warunki pogodowe tego sobotniego popołudnia były niezwykle sprzyjające, dzięki czemu pierwsze gminne Święto Latawca tak efektownie wypadło.

Latawiec należy do najstarszych znanych aparatów latających, cięższych od powietrza. Ojczyzną latawca są Chiny, a jego pojawienie się w tym kraju datowane jest na około 2000 lat p.n.e. Świadczą o tym zachowane dokumenty, rysunki i
przekazywane przez całe wieki legendy. Z tego właśnie okresu pochodzą pierwsze konkretne informacje o dobrze dziś znanym, zwykłym latawcu płaskim o obrysie prostokątnym.

Kupcy i marynarze przyczynili się do tego, że latawiec zaczął migrować z Chin do innych krajów, stając się coraz powszechniej znanym aparatem latającym. W Europie po raz pierwszy latawiec pojawił się w starożytnej Grecji około 400 roku
p.n.e.

W swojej historii latawiec spełniał różnorakie funkcje i nie zawsze służył do zabawy. Bywało, że częściej pojawiał się on na polu walki niż na placu zabaw. W roku 1749 wykorzystano latawiec do celów meteorologicznych mierząc temperaturę
powietrza na różnych wysokościach. Później, próbując opisać zagadnienie "elektryczności atmosferycznej", badano zjawiska elektrostatyczne w chmurach, a także wysyłano latawce w miejsca niedostępne dla człowieka (np. w kierunku
biegunów), badając panujące tam warunki atmosferyczne. Wiele z tych zastosowań latawców przetrwało do dziś (szczególnie meteorologia). Latawiec często używany jest także w ratownictwie morskim, rybołówstwie morskim i działaniach
wojskowych. Oczywiście nie zmalała jego rola sportowo-rozrywkowa i taką przede wszystkim mieliśmy okazję podziwiać w Chróścicach na łące Henryka Kaniuta, który udostępnił i przygotował swój teren dla fanów tej ciekawej formy rekreacji. Z
dziennikarskiego obowiązku odnotujmy, że w Chróścicach pojawiło się 40 uczestników zabawy, zobaczyliśmy 30 latawców, 5 modeli latających i jedną paralotnię. Za całość organizacji Święta Latawca odpowiadał Helmut Starosta z Gminnego
Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

(w artykule wykorzystano informacje zaczerpnięte ze strony www.latawiec.info.pl )
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