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16 września 2018 r. w naszej miejscowości odbył się Jesienny Festyn Rodzinny, który jak
co roku cieszył się ogromnym powodzeniem. Licznie przybyłych gości powitali: dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy p. Wiesław Pałka, wicedyrektor p. Marta Szczepek
oraz przewodnicząca Rady Rodziców
p. Małgorzata Ścibor
. Gospodarze festynu zaprosili wszystkich do obejrzenia programu artystycznego w
wykonaniu dzieci.
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Występy rozpoczęli uczniowie kl. IIIa tańcem do piosenki pt. „Sofia”, a następnie
zaprezentowały się grupy przedszkolne w układach choreograficznych: „Mamma Mia” (grupa
Biedronki), „Taniec piracki” (grupa Słoneczka), „Taniec hiszpański” (grupa Muzykanci) oraz
klasa IIb w tańcu z szarfami pt. „Rapsodia Chorwacka”. Festyn uświetniły również występy
wokalne. Duet Mai Mazur i Leny Duplagi podziwialiśmy w piosence „Róża i Jeż”, umiejętności
wokalne przedstawiły także uczennice klasy IIIb Wi
ktoria Gazdowicz i Gabriela Wanic
, które wystąpiły w utworze pt. „Czas”. Z kolei
Joanna
Zagrobelna i Wiktoria Gazdowicz
zaśpiewały piosenkę pt. „Wtuleni”, a w wykonaniu
Joanny Zagrobelnej
,
Wiktorii Gazdowicz i Gabrieli Wanic
usłyszeliśmy utwór „Bobasek”.
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Nie zabrakło również gry na instrumentach: swoje umiejętności muzyczne w grze na flecie
pokazała Maja Mazur, uczennica kl. IIb, natomiast Ania Sobota, uczennica kl. IIa,
zaprezentowała grę na skrzypcach. Mogliśmy również podziwiać występy zespołu p.
Mieczysława Dąbrowskiego „Little Talks
” oraz zespołu
„Riptide”
. Do stworzenia wspaniałej atmosfery zabawy przyczyniły się również wspólne tańce
integracyjne w wykonaniu uczestników festynu. Tytuły „Toca Toca”, „Tarkan”, „Taniec Mai” oraz
„Ona tańczy dla mnie” mówią same za siebie.
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Na wszystkich uczestników czekało wiele atrakcji. Najmłodsi mogli skorzystać z
„Miniparku rozrywki”. Dużym powodzeniem cieszyły się dmuchana zjeżdżalni, trampolina,
basen z kulkami, a także gokarty. Z kolei starsze dzieci wraz z rodzicami miały możliwość
poćwiczenia celności podczas gry w paintball. Rodzice zatroszczyli się o obfite zaopatrzenie
kawiarenki. Nie zabrakło również waty cukrowej popcornu i baloników. Niemałą atrakcją dla
dzieci był przyjazd strażaków i policjantów. Najmłodsi chętnie robili sobie zdjęcia w wozie
strażackim, natomiast w wozie policyjnym można było zdobyć odciski palców.
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Podczas festynu dopisała piękna, słoneczna pogoda. Mamy nadzieję, że to niedzielne
popołudnie zapadnie wszystkim uczestnikom głęboko w pamięć. Szczególne podziękowania
kierujemy do Rodziców, którzy zaangażowali się w tak piękne przygotowanie imprezy i
zapewnili wiele atrakcji. Słowa wdzięczności należą się również strażakom z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Przysietnicy i Policjantom z Komendy Powiatowej
w Brzozowie.

Dziękujemy także naszym sponsorom :

1.

Panu J.Bąkowi – sołtysowi Przysietnicy wraz z Radą Sołecką

2.

Państwu M. i J. Skarbkom - PHU Biskar

3.

Państwu A. i A. Rzepkom

4.

Pani I. Gaździk – Sklep ABC

5.

Państwu A. i R. Bąkom – Piekarnia z Przysietnicy
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6.

Prezesowi STW Panu S. Boroniowi

7.

Księgarni „Nova” z Brzozowa
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