Jesienny Festyn Rodzinny
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26 października 2014r w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy odbył się „Jesienny Festyn
Rodzinny”
zorganizowan
y przez Radę Rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły. Impreza zgromadziła wielu
mieszkańców wsi, którzy w pięknej scenerii i miłej atmosferze spędzili z nami to słoneczne,
niedzielne popołudnie.
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Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: Burmistrz Brzozowa - pan Józef Rzepka ,
sołtys wsi Jan Bąk, Pani Edyta Kuczma oraz radni Przysietnicy: Pan Andrzej Rzepka, Pan
Adam Pomykała i Pan Roman Szarek.
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Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy pan Wiesław Pałka oraz
Wicedyrektor Marta Szczepek witając przybyłych gości.
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Następnie dokonano oficjalnego oddania do użytku placu zabaw. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonał Burmistrz Brzozowa, Sołtys Przysietnicy Jan Bąk oraz Dyrektor Wiesław Pałka.
Plac zabaw z pewnością będzie dobrze służył nie tylko uczniom naszej szkoły, ale także małym
mieszkańcom wsi, jako miejsce aktywnego odpoczynku

Po wystąpieniu Burmistrza Brzozowa rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez na
jmłodszych uczniów.
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Obejrzeliśmy następujące tańce: polonez i „Taniec Letni” w wykonaniu uczniów kl. I b, taniec w
chowanego i taniec do melodii z filmu
Va Banque
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– w wykonaniu 5- latków. Z kolei uczniowie kl. III a zaprezentowali taniec z obręczami i
wachlarzami, a młodzi artyści z kl. IV- walca.
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Kolorowe stroje tancerzy i piękne układy taneczne wprowadziły wszystkich w radosny nastrój.
Solowe piosenki zaprezentowały: Martyna Mazur i Jagoda Wojnarska z kl. IV oraz Kornelia
Dereń z kl. III.

Dzieci do występów przygotowali: Urszula Szelest, Elżbieta Wolańska, Agata Szarek, Mariola
Rzepka, Marta Szczepek, Mieczysław Dąbrowski.
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Na festynowej scenie prezentowali się także nasi goście: ukraiński zespół taneczny „Wołynian
oczka”
z
Łucka oraz grupa teatralna z Dynowskiego Domu Kultury, która wspólnie z uczniami z naszej
szkoły przeniosła nas w świat wierszy Juliana Tuwima. Owacje na stojąco otrzymali tancerze z
Ukrainy, którzy zaprezentowali się w barwnych strojach regionalnych i układach
choreograficznych. Ich występ
był podsumowaniem warsztatów teatralno-tanecznych prowadzonych przez aktora pana Marka
Pysia, w ramach projektu pt.
”Łączy nas teatr i taniec”
.
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Podczas całej imprezy działała festynowa kawiarenka, serwując pyszne ciasta i ciepłe
przekąski, a także czynny był sklepik, stoisko z watą cukrową i popcornem.
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Dużym powodzeniem cieszył się minifigloraj. Wielką atrakcją okazała się przejażdżka ciuchcią
„Strzałą Południa.”

Uczniowie kl. III a Gimnazjum zaprezentowali efekty swojej pracy projektowej pt. „Ścieżka
historyczno-edukacyjna.” Podsumowaniem tego popołudnia był występ Zespołu Muzycznego w
składzie:
Ks. Marek Duda, Adrianna Wacek, Natalia Łuczycka,
Wiktoria Baran.

{slimbox images/stories/pliki/fest_rodz_2014/jfest12_12.jpg,images/stories/pliki/fest_rodz_2014/jfest12.jp

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom którzy przyczynili się do uświetnienia
tej wspaniałej uroczystości.

Marta Szczepek
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