
Festyn Szkolny w SP nr 1

We wtorkowe popołudnie 24 maja w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w
Lędzinach  im.  Karola  Miarki  odbył  się  Festyn  szkolny  pt  ,,Zabawa  jest  dobra  na  wszystko”.
Impreza promowała wspólne z rodziną spędzanie wolnego czasu oraz dostarczanie pomysłów na
zabawę. Łączyła dwie okazje: Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz miała szczytny cel: wsparcie chorej
Lenki Surmy z fundacji Iskierka.

Uczniowie wraz z rodzinami i całą społecznością szkolną tłumnie przybyli na imprezę. Po
powitaniu gości przez p. dyrektor odbyły się taneczne pokazy umiejętności uczniów klas I-III, a po
nich wystąpili uczniowie Ogniska muzycznego Art.-Music z Lędzin. Rodzinny festyn poprowadził
wodzirej, pan A. Myketyn z Zabrza. Podczas imprezki rodziny mogły brać udział w konkursach i
konkurencjach sportowych z atrakcyjnymi nagrodami. Odbyły się konkursy ,,Budujemy dom”, w
którym rodziny tworzyły swój  wymarzony dom  z  materiałów plastycznych,  konkurs  ,,Lato  w
moich oczach”, gdzie każdy mógł zaprezentować swoje kreatywne myślenie i talenty plastyczne
oraz konkurs ,,Sportowa rodzina”, czyli rodzinny tor przeszkód na czas. Radości było co nie miara.
Podczas festynu nie zabrakło również innych konkurencji sportowych, tj.przeciągania liny, rzutu do
celu, kręgli. Odbyły się również mecze piłki nożnej i siatkowej: uczniowie kontra rodzice. Każda
rodzina mogła wybrać coś dla siebie i wspólnie spędzić miło czas. 

Festyn  odwiedziła  Powiatowa  Policja  wraz  ze  Sznupkiem  i  symulatorem uderzenia.
Uczestnicy  wspólnych  zabaw  mogli  skorzystać  z  darmowego  stoiska  ,,  Just  try”,  gdzie  Panie
częstowały wodą na ,,brak kontuzji”,  na „dobry humor”  oraz  sokami.  Na festynie  każdy mógł
skorzystać z oferty fotobudki  firmy Livio i  zrobić sobie śmieszne zdjęcie  oraz utrwalić  chwile
spędzone z rodziną. Dzięki zaangażowaniu rodziców otworzono stoisko z ciastami i kawą, panie ze
szkolnej kuchni przygotowały smakowitą strykę i chleb ze smalcem. Dużą popularnością cieszyła
się loteria fantowa, stoisko z rękodziełem oraz z ,,gniotkami”. Dzięki sponsorom udało nam się
zapewnić wiele innych atrakcji:  dmuchańce dla  dzieci,  częstowanie serkami z  firmy ,,Danone”,
malowanie buziek przez firmę Inter,  materiały plastyczne od firmy Kacper,  itd. Pani Burmistrz,
Krystyna Wróbel oraz Pani przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Ostrowska ufundowały medale.
Wszystkim  gościom  dziękujemy  za  wspólną  zabawę  oraz  za  ofiarność  na  rzecz   Lenki.
Podziękowania  kierujemy  również  nauczycielom,  rodzicom  i  lokalnym  firmom  za  pomoc  i
zaangażowanie w organizacji festynu, jak wiadomo wspólnie można więcej. Mamy nadzieję, że za
rok znowu wspólnie będziemy bawić się na kolejnym festynie.

KWOTA ZEBRANA Z FESTYNU RODZINNEGO
3945,00 PLN

DOCHÓD PRZEKAZANO NA LECZENIE LENKI

Organizatorzy: Magdalena Bywalec – Kopycka i Beata Kusak. 


