
S::r.!oTi'C!oame z festynu rodzinnego organizowanego w dniu 18 maja 2019r. 

~,- :ocz. nny, o~a nizowany przy Parafii św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu objęty 

zJi honoro....ym patronatem Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Pani Sabiny Nowosielskiej. Patronat 

spclło'Odo ... a ł, ze impreza kulturalno - rozrywkowa nabrala istotności w postrzeganiu tego rodzaju 

przedsięwzięć. Połączyliśmy go z Powiatowym Oniem Rodzicielstwa Zastępczego. Oficjalnego 

otwarcia festynu dokonała o godzinie 15:00 Pani Prezydent Miasta Sabina Nowosielska, Pani 

Starosta Powiatu Malgorzata Tudaj i ojciec proboszcz Krzysztof Jurewicz. Do godziny oficjalnego 

otwarcia na scenie prezentowały się dzieci z różnych placówek oświatowych z terenu parafii. Dzieci 

pokazały swój ogromny talent wokalny, taneczny i recytatorski. Występy nagradzane były gromkimi 

brawami publiczności, do której należeli przede wszystkim rodzice występujących pociech .. Po 

zakończonych prezentacjach, dzieci z dużym zapałem korzystały z przygotowanych atrakcji, jakimi 

były dmuchane zamki, malowanie buzi, balonowe zwierzątka, konkurencje sportowe i konkursy 

plastyczne. Obok sceny ustawione były liczne stoiska i stragany obłożone mnóstwem pyszności: grill, 

domowe ciasto, zimne koktajle, ministranckie hot-dogi i pop-corn. Wielkim zainteresowaniem 

cieszyła się sprzedaż "Darów losu" - fantów - niespodzianek, w którym każdy wygrywał. Po godzinie 

15:00 zaprezentowali się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie Dobra Rodzina. 

Głosili jak ważnym jest promowanie rodzicielstwa zastępczego, natomiast Pani Starosta ogłosiła, ze 

po zeszłorocznym festynie liczba rodzin zastępczy wzrosła o cztery - to duży sukces. Swoje 

umiejętności zaprezentowali w bajce "legenda o pewnym jajku" - morał zaskoczył wszystkich

rodziny zastępcze wykonujące bajkę zadziwiły wszystkich. Pieniążki zapewnione przez Urząd Miasta 

pozwoliły na pokrycie kosztów wynajęcia zadaszenia sceny oraz zaprosić gwiazdę na koncert 

wieczorny - gwiazdą tego roku był Joszko Broda i Rodzina Brodów. Gdyby nie nagła zmiana pogody 

koncert odbył by się na scenie o godzinie 19:30, a tak odbył się o 20:00 w kościele. Szybka reakcja 

obsługi Miejskiego Ośrodka Kultury uczyniła ten niefart drobiazgiem. W tym dniu towarzyszyli nam 

Zakładowa Straż Pożarna Blachownia, Ochotnicza Straż Pożarna Kłodnica, Policja, Związek 

Międzygminny Czysty Region, Miejska Biblioteka Publiczna, Banka Paribas, Oritlame, Młodzież z II 

Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu - ich stoiska wzbogacały imprezę, a można było 

korzystać z nich do samej godziny 19:00. 

Festyn rodzinny organizowany z okazji odpustu przy parafii to duże przedsięwzięcie, które warto 

czynić ponieważ dzięki niemu promujemy wspólne spędzanie czasu w gronie rodziny bez znaczenia 

naturalnej czy też zastępczej. Każda dar ofiarowany na poczet tego przedsięwzięcia był wykorzystany 



w najlepszy możliwy sposób. Mamy nadzieję, że myśl ta będzie kontynuo:wana i odbędą się kolejne 

edycje festynu. 
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