
  
 

W sobotę 15.03.2014r. od godz. 10°° do 14°° na naszej hali sportowej zorganizowałyśmy 

Charytatywno – integracyjny Festyn Rodzinny pod hasłem „RODZINNIE – SPORTOWO – 

KONCERTOWO”. Odbyły się zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów i ich rodziców. 

W czasie trwania festynu zbierane były cegiełki na dożywianie dzieci.  

Na festynie gościliśmy Pana Tomasza Andrukiewicza – Prezydenta Miasta Ełku oraz 

Wiceprezydenta – Pana Artura Urbańskiego. 

    Odbyły się zajęcia z następujących form aktywności ruchowej: 

 p. Elżbieta Jeżewska poprowadziła aerobic – dla mam i córek  

 p. Urszula Paszkowska poprowadziła fitt ball – ćwiczenia na piłkach dla mam i córek  

 p. Kamila Kulbacka - Trzaskowska poprowadziła pilates – dla wszystkich chętnych  

 p. Magdalena Kukiełko i p. Julita Malewska sędziowały mecz piłki siatkowej – synowie 

kontra ojcowie  

Panie przeprowadziły zajęcia bardzo profesjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem. 

Serdecznie im dziękujemy. 

  Uczestnikom festynu zaoferowałyśmy stoiska: kiermasz z różnymi fantami, które 

otrzymałyśmy od sponsorów oraz stoisko z domowymi wypiekami mam i babć naszych 

uczniów.  

Wśród stoisk znalazło się także stoisko „Zaadoptuj baranka” z pracami twórczymi uczniów 

wykonanych na lekcjach plastyki pod kierunkiem p. Ewy Awramik. 

Największym powodzeniem cieszyły się wypieki naszych mam i babć. Znalazły się tu 

przepyszne serniki, szarlotki, rogaliki, babeczki, babki i pierniki, paszteciki ze szpinakiem. 

Dostałyśmy ponad 30 pysznych domowych wypieków.  Serdecznie mamom i babciom 

dziękujemy! Pani Katarzyna Dziedzic upiekła babkę ziemniaczaną, która stała się hitem i 

cieszyła się wielkim powodzeniem wśród obecnych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów.  

Atrakcją Festynu były licytacje: własnego portretu wykonanego przez utalentowanego 

ojca naszych uczniów z klasy IIIa - pana Mirosława Zadrogę. Wykonanie portretu wylicytował 

Wiceprezydent Miasta Pan Artur Urbański. Licytacja aranżacji wybranego pomieszczenia w 

swoim mieszkaniu, wykonana w 3D przez architekta wnętrz – mamę ucznia klasy IIf -  panią 

Agnieszkę Poniatowską. Aranżację wylicytowała Pani Joanna Kiersnowska. Licytacja obrazu 

olejnego namalowanego przez pana Krzysztofa Lach ojca ucznia klasy IIIf oraz licytacja płyty 

Zespołu „Kontrapunkt” podarowanej przez Panią Agnieszkę Zadroga. Płytę wylicytowała Pani 

Jolanta Ratuszny.   

Naszą akcję charytatywną wpierał także Radny Miasta Ełk Pan Bogusław Wisowaty. 

Celem naszej akcji było zintegrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli oraz włączenie się 

w Ogólnopolską Akcję dożywiania dzieci. 



Z całej Akcji – koncertu i festynu – zebraliśmy kwotę 1.910,30 zł., którą przekażemy na 

szczytny cel: dożywianie dzieci i młodzieży. 

Nasze doświadczenie pokazuje, że ludzie chcą pomagać, a pomaganie nie ma granic. 

Dziękujemy naszym koleżankom i kolegom, którzy pomogli nam podczas festynu: 

p. Bożennie Dudzińskiej, p. Marioli Kondrackiej, p. Czesławie Markowskiej, p. Joli 

Chrzanowskiej, p. Joannie Sobotkiewicz, p. Halinie Gątowskiej, p. Dorocie Wróblewskiej, p. 

Julicie Malewskiej, p. Piotrowi Górskiemu, p. Barbarze Ciołko (naszej pani pielęgniarce) oraz 

koleżankom, które przekazały fanty na nasz kiermasz. 

Patronat medialny nad naszą Akcją objęło Radio5 i Radio BayerFm. 

Całą imprezę nagłaśniał uczeń kl. 3b – Szymon Grygo, nagrywał kamerą uczeń kl. 2f – 

Tomasz Dziedzic, fotografował Pan Grzegorz Dziedzic. 

Dziękujemy również naszym wolontariuszom oraz uczniom, który pomagali nam  

w przygotowaniu hali sportowej na festyn i przy porządkowaniu hali po zakończeniu imprezy. 

 W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży i rodziców postanowiłyśmy 

kontynuować nasze przedsięwzięcie i stanie się ono imprezą cykliczną w naszej szkole. 

 

Organizatorki: Joanna Kiersnowska i Małgorzata Urbanowicz 

 


