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FESTYN RODZINNY „SPOTKAJMY SI Ę”  
 
Tradycją stało się już organizowanie na terenie naszej szkoły  Festynu Rodzinnego pod nazwą 
„Spotkajmy się”. W poprzednim roku szkolnym 2012/2013 motywem przewodnim był 
„festiwal zawodów”, podczas którego uczestnicy mogli poznać szereg ciekawych profesji 
m.in. zawody medyczne, gastronomiczne, ogrodnicze czy kosmetyczne. Corocznie dla 
uczestników Festynu jest przygotowane szereg atrakcji: konkursy plastyczne, konkurs „Mam 
talent”, łamigłówki matematyczne, przejażdżki konne, loteria fantowa, konkursy sportowe, 
można podziwiać wspaniałe występy małych aktorów „Teatru z ósemki”, prezentacje 
taneczne i wokalne, malowanie twarzy, dzieci mogły również zapoznać się z wyposażeniem 
bojowego wozu strażackiego, a dla smakoszy mamy zawsze coś dla podniebienia: pyszne 
kiełbaski z grilla, smaczne ciasta i swojskie jadło. Wśród zapraszanych gości są 
przedstawiciele Rady Dzielnicy XIII, dyrektorzy pobliskich szkół, przedszkoli i klubów 
sportowych, księża z naszej parafii, sponsorzy i najważniejsi uczestnicy – nasi uczniowie 
wraz z najbliższą rodziną. W organizację imprezy włączają się wszyscy pracownicy szkoły, 
rodzice, uczniowie, a dzięki sponsorom mamy dla uczestników wspaniałe nagrody. 
 
Przed nami kolejny Festyn, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. 
 
 
Przykładowy układ festynu z 2011 r. 
stanowiska: 

• grill 
• chleb ze smalcem i miodem 
• kawiarenka  
• sklepik szkolny 
• loteria fantowa  
• łamigłówki matematyczne 
• orgiami 
• kącik plastyczny  
• malowanie twarzy 
• kwesta „Studnia” 
• kwesta Pola Nadziei  
• nagroda główna  
• przejażdżki konne  
• badminton  
• konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży  



• wystawy prac uczniów  
• punkt medyczny 
• gry i zabawy komputerowe ( w budynku ) 

występy: 
• szkoła podstawowa – przedstawienie, j.ang, taniec  
• cheerleaders i wspólne zabawy  
• karaoke 
• grający uczniowie ( Michał Stacharski ) 
• Zespół Tańca Ludowego „Krakowiak” 
• pokaz Karate ( Edyta Majcherczyk i Bartłomiej Warchoł ) 

atrakcje zapowiadane: 
• gry i zabawy rodzinne  
• gry i zabawy indywidualne 
• konkursy plastyczne ( „na papierze” i „na asfalcie – kreda” )  
• pokaz modeli latających ( samolot ) 
• konkurs matematyczny „3 x HAPPY” ( w budynku ) 
• konkurs „How to be a millionaire” ( projekt ) 
• prezentacja multimedialna “Żeglarstwo to zdrowie i sposób na życie!” ( projekt )  
 

 
 
 
 
XII MEMORIAŁ IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHERA  
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM  
Łopuszna – Kluszkowce 12.03.2014 r. 
 

Już po raz dwunasty w stacji narciarskiej Czorsztyn SKI w Kluszkowcach odbyły się zawody 
narciarskie, których celem było uczczenie pamięci ks. prof. Józefa Tischnera. Pomimo 
wiosennej aury śniegu nie brakowało i na trasie slalomu giganta rywalizowali uczniowie, 
nauczyciele i rodzice szkół noszących imię ks. prof. J. Tischnera z całej Polski oraz szkół 
zaprzyjaźnionych. Organizatorem aktywnego wypoczynku i szlachetnej sportowej rywalizacji 
był UKS Aktywni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej oraz stacja 
narciarska Czorsztyn SKI w Kluszkowcach. Nasza osiemnasto – osobowa reprezentacja 
składała się z nauczycieli, rodziców, uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy 
odnieśli najwi ększe sukcesy. Dla wszystkich uczestników zawodów oraz opiekunów 
przygotowano ciepły poczęstunek, a szkoła otrzymała pamiątkowy puchar uczestnictwa. 
Wspaniała atmosfera, piękna słoneczna pogoda zachęciły nas do planów przyszłorocznych. 
 
Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach rodzeństwo, rodziców, 
dziadków oraz istnieje możliwość wzięcia udziału w wyjeździe, bez konieczności 
startowania. 


