W dniu 22 maja 20011r. przy Szkole
Podstawowej w Górkach odbył się VII
Festyn Rodzinny – inicjatywa mająca na
celu szeroko rozumianą integrację rodzin z
sołectw związanych ze szkołą oraz zdobycie
funduszy na poprawę bazy szkoły.
Organizatorami imprezy byli dyrektor,
nauczyciele i Rada Rodziców w Szkole w
Górkach.
Festyn, który rozpoczął się o godzinie 14 i
trwał do godziny 20.30,był m. in. okazją do
zaprezentowania uczniowskich talentów.
Podczas imprezy wystąpił chór szkolny, odbył się pokaz układu sportowo tanecznego
oraz
pokaz
sztuki
cyrkowej.
DuŜą uwagę przykuł występ uczennicy klasy VI -Basi Majewskiej, która
prezentowała doskonały warsztat wokalny. Występujący zebrali gromkie brawa.
Swoją wiedzę na temat zdrowia moŜna było sprawdzić uczestnicząc w konkursie o
tematyce
zdrowotnej.
Występy uczniowskie były przeplatane róŜnymi konkursami dla rodzin, które licznie
przybyły na festyn. Konkurencje sportowe cieszyły się duŜym zainteresowaniem,
zwłaszcza rzut beretem i celowanie lotkami do tarczy. Nad poprawnym
przebiegiem tych konkurencji czuwali: panowie Krystian Kędziora i Wiesław
Chomiuk.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, która została
zorganizowana z ofiarowanych jak równieŜ zakupionych przedmiotów. Prawie
wszystkie losy zostały sprzedane. KaŜdy los wygrywał drobną nagrodę, były teŜ
atrakcyjne nagrody główne: frytkownica, robot kuchenny z misą obrotową.
W trakcie trwania imprezy czynny był punkt pielęgniarski, w którym pani Barbara
Laskus
mierzyła
ciśnienie
i
sprawdzała
poziom
cukru
we
krwi.
Punkt
medyczny
cieszył
się
bardzo
duŜym
zainteresowaniem.
Na festynie moŜna było posilić się pyszną karkówką i kiełbaskami z grila oraz
przysmakami ze stołu wiejskiego. Nie zabrakło teŜ deseru w postaci przepysznych,
domowych ciast, kawy i herbaty, które serwowała specjalnie zorganizowana na ten
dzień kawiarenka. Swoje usługi oferował takŜe szkolny sklepik, tym razem
prowadzony
przez
rodziców.
Niewątpliwą atrakcją były przejaŜdŜka na kucyku i bryczką. DuŜa róŜnorodność
zaproponowanych atrakcji sprawiła, iŜ kaŜdy znalazł coś dla siebie. Miłą i
nastrojową
atmosferę
stworzył
zespół
muzyczny.
Nad bezpieczeństwem całej imprezy czuwali straŜacy z OSP w Górkach, dzięki
którym wszyscy czuli się bezpiecznie. Podczas całego festynu panowała rodzinna,
radosna atmosfera, pełna spontanicznych i często zabawnych sytuacji.

