
Kolejna wspaniała impreza za nami! Rodzinny Festyn 

Sportowy, jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń 

w naszej szkole. Dzień pełen atrakcji  dla małych i dużych 

mieszkańców Leźna, bo przecież na tę imprezę przychodzi się 

całymi rodzinami.  

Na dzieci czekało wiele wrażeń. Dmuchany plac zabaw, stoiska 

z popcornem, watą cukrową, hot dogami i pyszne, kręcone 

włoskie lody. Nie zabrakło też straganów z drobnostkami oraz 

stoiska z ręcznie robionymi ozdobami. Miłośnicy agroturystyki mieli możliwość przejażdżki konnej, 

a ci bardziej odważni motocrossem. Rodziny mogły wziąć udział w Biegu Rodzinnym oraz wielu innych 

konkurencjach sportowych. Tradycyjnie już odbył się Turniej Piłki Nożnej dla uczniów oraz niezwykle 

emocjonujący mecz uczniów przeciwko rodzicom i nauczycielom. W tym roku wygrali gimnazjaliści!  

Na wyczerpanych uczestnictwem i obserwacją czekały posiłki. Uśmiechnięte panie serwowały gorącą 

zupę grochową i pajdy chleba z domowym smalcem i kiszonym ogórkiem. Tuż obok można było 

uzupełnić zgubione kalorie,  korzystając z oferty kawiarenki, która kusiła zapachami gorącej kawy 

i domowego ciasta. 

Ale to nie wszystko. Nie zabrakło też występów artystycznych. Na scenie mali i duzi artyści 

prezentowali swoje talenty. Festyn rozpoczął występ cheerleaderek. Zaraz po nich pojawiły się 

roztańczone Perełki oraz zespół muzyczny Wena. Zgromadzeni pod sceną obejrzeli przedstawienie 

Świetliczaków, wysłuchali życzeń dla mam, przygotowanych przez dzieci z klasy 2a, piosenki o wesołej 

rodzince  wyśpiewanej przez uczniów z 1a oraz recytacji wiersza „ Powitanie lata”  w wykonaniu 

Hani Szufel z zerówki. Klasa 3a zaśpiewała piosenkę „ Na raz, na dwa”, a laureatki Międzyszkolnego 

Konkursu Piosenki Angielskiej i Szkolnego Konkursu Mam Talent zaprezentowały przygotowane przez 

siebie utwory muzyczne. Nie zabrakło też biesiadnych piosenek,  zagranych i zaśpiewanych przez 

panią Madzię Fortunkę.  

Festyn nie mógłby się odbyć bez loterii fantowej. W tym roku losy rozeszły się w mgnieniu oka. 

Wszystko za sprawą bardzo atrakcyjnej nagrody głównej, jaką była para rowerów, ufundowana przez 

pana Mirosława Plichtę, właściciela firmy Lamel z Miszewa oraz pana Andrzeja Richerta, właściciela 

firmy Instalatorstwo Elektryczne z Grzybna. Szczęśliwe okazały się losy z numerem 87 i 40. Rowery 

powędrowały do Hani Szufel, naszej uczennicy oraz do pani Moniki Skierki. Serdecznie gratulujemy!!! 

Piękna pogoda, rodzinna atmosfera i szereg atrakcji to recepta na udany festyn. Fantastyczna 

impreza, nad którą pieczę sprawowało dwóch nauczycieli – koordynatorów Festynu Rodzinnego – 

pani Anna Mazurek i pan Marek Krauza, którym serdecznie dziękujemy. Nie obyłoby się jednak bez 

wsparcia sponsorów, których szlachetny gest przyczynił się do zorganizowania tak atrakcyjnej 

imprezy.  

W tym roku wspierali nas: 

 Pan Mirosław Plichta - firma Lamel z Miszewa 

 Pan Andrzej Richert - firma Instalatorstwo Elektryczne z Grzybna 

 GO Sport w Gdańsku-Centrum Handlowe Osowa 

 Pan Jarosław Wójcik -  radny z Leźna 



 Pan Grzegorz Rek – sołtys z Leźna 

 Pan Rafał Potrykus – restauracja Kania z Przodkowa 

 Pan Roman Wenzel – cukiernia Markiza z Żukowa 

 Pan Michał Rembowicz – Premia-Sport z Gdyni 

 Pan Janusz Poznański – delikatesy Justynka z Miszewa 

 Pan Marian Stenzel – Gospodarstwo rolne z Pępowa 

 Firma Nazar z Leźna 

 Sklep Biegowy z Gdańska 

 Sklep sportowy R-GOL z Gdańska-Wrzeszcza 

 Hurtownia sportowa Marba z Tuchomia 

 Pizzeria Podkowa z Żukowa 

 Rada Rodziców z ZPGiSP w Leźnie  

 OSP w Leźnie 

 Firma Alexander z Chwaszczyna 

 Firma Ledad  Michał wieczorek 

 Salon Urody MB z Żukowa 

 Anna Bisewska 

 Ewelina Bianga 

 Pomorska Szkoła Walki „FIGHTER” Jarosław Niewiadomski 

 MOTOCROSS  

 Renata i Tomasz Skierka 

 Janusz Potrykus – Hurtownia „ Patryk” w Kartuzach 

 

 

 


