
                                                       

Festyn Rodzinny  KRYNKA 2007
zrealizowany przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Krynce,   

w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi 
Łukowskiej”, finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego.
10 czerwca 2007r. odbył się w naszej szkole Festyn Rodzinny „KRYNKA 
2007”.
Przygotowanie takiej imprezy wymagało zaangażowania i pracy wielu osób 

(uczniów, nauczycieli i rodziców). Wszyscy stanęli na wysokości zadania, podjęto 
wiele działań (występy artystyczne uczniów, zoorganizowanie stoisk, sceny i 
nagłośnienia, przygotowanie dekoracji, wynajem sprzętu rekreacyjnego, 
zoorganizowanie konkursów) .

Gościnnie wystąpił zespól ludowy „Chodowiacy” i solista „Akademii Pana 
Kleksa” z Teatru „Roma” w Warszawie. Sztukę walk wschodnich zaprezentowali 
młodzi karatecy z Łukowa.  
Harcerze z 1 ŁDH ZHR „Młody Las” im. Ks. gen. St. Brzóski  pokazywali naszym 
uczniom jak radzić sobie w trudnych warunkach życia obozowego. 

W kolorowych stoiskach można było zjeść grillowane kiełbaski, pyszne 
ciasteczka upieczone przez rodziców, wypić gorącą herbatę, kawę czy sok, otrzymać 
plakat z autografem solisty Akademii Pana Kleksa.

Szczególną atrakcją wśród dzieci cieszyły się zamki, dmuchane zjeżdżalnie, 
trampoliny
i strzelanie z łuku.

Wszystkim atrakcjom festynu towarzyszyła rozbrzmiewająca ze sceny muzyka, 
dzięki nowoczesnemu sprzętowi nagłaśniającemu zakupionemu ze środków projektu.

Taki festyn to wspaniała okazja do kształtowania poczucia wspólnej 
odpowiedzialności, samodyscypliny, integracji, pogłębienia więzi koleżeńskich i 
zabawy. 
Cały przebieg festynu uczniowie dokumentowali wykonując zdjęcia i kręcąc film. 

Pierwsza prezentacja wykonanych przez uczniów zdjęć miała właśnie miejsce 
na Festynie Rodzinnym, były to zdjęcia z wycieczki do Paryża – wystawa cieszyła się 
dużą popularnością.

Uczniowie  zaprezentowali swój dorobek artystyczny, recytowali swoje wiersze, 
czytali opowiadania i zachęcali swoich kolegów do podejmowania prób pisania 
własnych dzieł. Popularyzowali matematykę, a w szczególności geometrię, tworząc 
ciekawe, barwne, papierowe elementy dekoracji stoisk i sceny festynu.



Otwarcia festynu dokonała Pani Wójt Gminy Łuków Kazimiera Goławska wraz z Dyrektorem 
ZS w Krynce Wojciechem Sobolewskim.



Występ uczniów naszej szkoły.



Skoki na trampolinach cieszyły się dużą popularnością.



Dla zgłodniałych czekały potrawy z grilla i inne smakołyki przygotowane przez rodziców.



Wystawa prac uczniów.



Występ zespołu ludowego „Chodowiacy”.



Uczniowie bawiący się na zjeżdżalni.



Zabawy w basenie kolorowych piłeczek.



Festyn zakończył się wspólną zabawę przy muzyce granej przez zespół „Mariaż”.


