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18 czerwca 2017 r. już po raz kolejny odbył się festyn rodzinny, który przy pięknej, słonecznej pogodzie
bardzo licznie zgromadził społeczność naszej miejscowości i okolic. Na piknik przybyły całe rodziny ze
Zbydniowa, znajomi i przyjaciele szkoły.
W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Łapanów &ndash; Robert Roj, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci w Zbydniowie &ndash; Teresa Leśniak, radny Stanisław Hejmo, sołtys Zbigniew Hejmo oraz
strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbydniowa z naczelnikiem Tomaszem Pruchnikiem na czele.
Festyn rozpoczęła dyrektor Lucyna Dudek, która w swoim powitaniu podkreśliła rolę rodziny we
współczesnym świecie. Spotkanie rodzin uświetniła swoją obecnością Teresa Mrugacz, malarka i autorka
wierszy, która wykonuje również biżuterię. W korytarzu szkolnym zorganizowano wystawę jej
malarstwa i biżuterii, a zainteresowani goście i uczniowie mogli również porozmawiać z artystką i
podziwiać utrwalone na płótnach piękno wiejskiego pejzażu, kwiatów i martwej natury. Największe
zainteresowanie wzbudziły prace o charakterze sakralnym wykonane na starych deskach.
Program artystyczny dedykowany był Rodzicom z okazji Dnia Mamy i Taty. Jako pierwsze wystąpiły
przedszkolaki z przedstawieniem pt. &bdquo;Grymaśna Stokrotka&rdquo;. Następnie klasa I i III z
inscenizacją pt. &bdquo;Bajka z Życzeniami&rdquo;. Klasa IV, V i VI przygotowała dla Rodziców
&bdquo;Koncert życzeń&rdquo;. Cały program uświetniły również piosenki i występy taneczne dzieci.
Na tegorocznym pikniku dzieci miały okazję skorzystać z zabaw zaproponowanych przez animatorów,
m.in. malowanie twarzy, duże bańki mydlane, pokaz żonglerki. Można było również zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z olbrzymim Kubusiem Puchatkiem. Wielką atrakcją były darmowe dmuchane zamki
zasponsorowane przez Babcie i Dziadków naszych uczniów. Sporo radości dzieciom i rodzicom
dostarczyły konkurencje zręcznościowe przygotowane przez nauczycieli.
Dużym zainteresowaniem cieszył się też pokaz sprzętu strażackiego. Dzieci i dorośli mieli możliwość
zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, strażacy przypomnieli również
zasady właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego. Druhowie przygotowali wiele
atrakcji, m.in. zawody strażackie, lanie wody z węża, zabawa w pianie. Ufundowali też specjalną nagrodę
niespodziankę do loterii fantowej, w której każdy los wygrywał. Wszyscy z wielką niecierpliwością
czekali na losowanie głównych nagród.
Dyrektor szkoły wyraża wdzięczność Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu pikniku, a
także składa wyrazy uznania dla przyjaciół i sponsorów szkoły:
1. Anna i Mariusz Stalmach
2. Marzena i Jarosław Olszewscy
3. Monika i Łukasz Stalmach
4. Firma usługowo &ndash; transportowa TRANS &ndash; ZIEM
5. Anna i Stanisław Łukasik &ndash; Szaty Liturgiczne ASGA
6. Bogusława i Paweł Sowa
7. Małgorzata i Marcin Orzeł
8. Dyrektor i Grono Pedagogiczne szkoły w Zbydniowie
9. Wiesława i Krzysztof Krawczyk Łąkta Górna
10. Teresa i Tadeusz Matras
11. Katarzyna i Krzysztof Kursa z Łapanowa
12. Dudek Dachy Żegocina
13. Grażyna i Tomasz Goździuk
14. Teresa Matras z Łąkty Dolnej
15. Zakład fryzjerski z Ubrzeży &ndash; Katarzyna Kaja
16. Zakład kosmetyczny z Trzciany &ndash; Agnieszka Banaś
17. Barbara i Marcin Ziółkowscy
18. Elżbieta i Stanisław Mroczek
{gallery}Grzes/2017/czerwiec_2017/piknik_zbydniow_21062017{/gallery}
Informacja: SP Zbydniów

http://www.old.lapanow.pl

Kreator PDF

Utworzono 8 August, 2020, 12:40

