7 czerwca 2019 roku w godzinach 10.30 – 15.00 w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu
i Mowy w Żarach odbył się Festyn Rodzinny. Impreza została przeprowadzona w plenerze.
W przygotowania aktywnie włączyła się cała społeczność Ośrodka: dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy,
pracownicy biura i obsługi oraz rodzice.
Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz powiatowych i miejskich: pan Bartłomiej Kubiak
– Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Powiatu Żarskiego i pan Marian Popławski – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żarach, pan Mariusz Morawski – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Żary,
żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej, pan Stanisław Machowiak i pan Damian Sandak z Nadleśnictwa
Lipinki oraz pani Beata Jankowska - Prezes Polskiego Związku Głuchych Oddział w Żarach . Wszystkich
powitała pani dyrektor Barbara Sulikowska.
Następnie rozpoczęły się występy artystyczne:
- grupowy „Taniec motyli”, trzy układy taneczne indywidualne, scenka teatru profilaktycznego i pokaz mody
ekologicznej zaprezentowali uczniowie naszego Ośrodka,
- grupa dzieci pod kierunkiem pani Agnieszki Sobczyk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami
Integracyjnymi w Żarach zaśpiewała i zamigała piosenkę „Dla mamy”,
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach zaśpiewali kilka piosenek, był też występ magika i
trębacza. Uczniów przygotowywała pani Maria Woroniec.
Gościem specjalnym Festynu był Wiktor Dąbrowski, tancerz i uczestnik programu stacji TVN „Mam
Talent”. Grupa karate „GOJU – RYN” pod kierunkiem pana Marka Wołoszyna i grupa UKS Akro – 2 pod
kierunkiem trenerek pani Teresy Kosman i pani Julity Janza – Szik zaprezentowały swoje pokazy.
Młodzi artyści i sportowcy wykazali się talentem i profesjonalizmem, a publiczność nagrodziła ich występy
gromkimi brawami.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji:
- nauczyciele w-f zaprosili do strefy sportu, w której odbyły się różne konkurencje sportowe,
- nauczycielka matematyki i informatyki przygotowała strefę programowania i robotyki,
- szachiści mogli rozegrać partie szachów,
- bibliofile mogli poczytać ciekawe książki w strefie czytania.
Zabawa na dmuchanej zjeżdżalni, przejazd bryczką, pobyt w salonie piękności z malowaniem twarzy i
włosów oraz tatuażami cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci. Można tez było skorzystać z
warsztatów plastycznych i słodkich warsztatów cukierniczych. Dzieci mogły sprawdzić celne oko na
strzelnicy. Nie zawiodły służby mundurowe. Przybyli do nas przedstawiciele wojska, straży pożarnej, policji
i służby leśnej. Można było wejść do radiowozu, wozów strażackich i wojskowych, narobić hałasu testując
przyciski i światła alarmowe w pojazdach. Uczestnicy Festynu mogli doskonalić swoje umiejętności
strzeleckie w wirtualnym świecie za pomocą trenażera wojskowego (Cyklop). Miłośnicy przyrody mogli
zagrać w leśne koło fortuny i obejrzeć wypchane okazy dzikich zwierząt. Wielka niespodziankę sprawili
uczestnikom motocykliści z klubu „Black Eagles”. Ratownicy medyczni z PCK i pogotowia ratunkowego
zabezpieczyli Festyn pod względem sanitarnym.
Każdy uczestnik znalazł dla siebie coś ciekawego i mógł spędzić czas na świeżym powietrzu.
Chętnie odwiedzanym miejscem była urozmaicona strefa gastronomiczna.
Można było wspólnie biesiadować i degustować kiełbaskę z grilla, pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem
małosolnym przygotowywane przez nasze panie kucharki. W altance – kawiarence pani Ola, Małgosia i
Iwonka (mamy naszych uczniów) przygotowywały pyszne ciasta, gofry z bitą śmietaną i świeżymi owocami,
lemoniadę, soki owocowe, wodę mineralną, a pani Ewa serwowała popcorn.
Dobry humor, beztroska zabawa, program pełen atrakcji i niespodzianek towarzyszyły wszystkim do
końca Festynu. Teraz pozostały wspomnienia i oczekiwanie na spotkanie w przyszłym roku.
Ten dzień z pewnością będą pamiętać wszyscy uczestnicy Festynu.
Dyrekcja Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach dziękuje Wszystkim,
którzy podarowali nam swój czas i pomysły oraz wsparli nas rzeczowo i finansowo, aby uświetnić wspólne
przedsięwzięcie. Dzięki Wam Festyn Rodzinny był wspaniały i niepowtarzalny.

Organizacja imprezy nie byłaby możliwa gdyby nie hojność, pomoc i wielkie serce naszych
sponsorów.
Sponsorzy Festynu Rodzinnego:
- Stanisław Perczyński Stadnina Koni
- Marek Czajkowski Wytwórnia art. Spożywczych „Almar”w Żarach
- Jarosław Czerniecki Zakład Masarniczy „Czerniecki i syn” w Wymiarkach
- Jarosław Baranowski Prezes Społem. Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Żarach.
- Eugeniusz Ślawski Piekarnia-Cukiernia w Lipinkach Łużyckich
- Stefania Grondys Piekarnia w Żarach
- Marcin, Michał Grubizna Hurtownia art. Elektrycznych i elektrotechnicznych w Żarach.
- Monika Pawlak Hurtownia środków chemicznych „Modar”
w Żarach
- pułkownik Piotr Zieja dowódca 34 Brygady Kawalerii Pancernej
- Jan Lesser Nadleśniczy Lasów Państwowych Lipinki
- Łukasz Skoczeń Hurtownia warzyw i owoców „Lukkas” w Żarach
- Teresa Dominiak sklep rolno-spożywczy w Żarach
- Grażyna Sawicka , Bartłomiej Sawicki Hurtownia Mięs , Wędlin, Drobiu oraz Ciast Domowych
„Globi” w Żarach
- Piotr, Andrzej Szudrowicz Hurtownia lodów i mrożonek „Everest” w Żarach
- Iwona Szwec, Piotr Brochocki lodziarnia „U lodziarzy” w Żarach
- Andrzej Ramotowski Prezes Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w
Białymstoku
- Dawid Karczewski Krzysztof Wawrzycki pizzeria „De Facto”w Żarach.
- Anna Ciamara sklep papierniczy i zabawkarski „Ala”
- Elżbieta Maślanka salon fryzjerski Damsko-Męski
- Dorota Cyrana salon fryzjerski „Dorota”
- Agnieszka Sokalska salon fryzjerski „Glamour”
- Właściciel salonu fryzjerskiego „Gabriel”

