
 
NA SCENIE 

 
OBOK 

12.00 – rozpoczęcie 
12.05 – pokaz ćwiczeń jogi – na sali gimn. – p. Elżbieta Kwasek 
12.10 – 12.35 – występ dzieci z klasy „0” z ZSP w Nowej Iwicznej 
12.40 – 12.50 – dziecięcy teatrzyk z „Pufy” 
12.50 – 13.20 – konkurs bajek dla dzieci przygotowany przez nauczycieli świetlicy 
13.20 – 13.35 – koncert chóru szkolnego  
13.35 – 13.40 – zapowiedź i rozp. konkursu „Lesznowola – Moja Mała  Ojczyzna” 
13.40 – 13.55 – pokaz szkolnego klubu judo (pod sceną) 
13.55 – 14.05 – pokaz szkolnego klubu gimnastyki artystycznej 
14.05 – przejazd ulicą Szkolną motocyklistów z gminy Lesznowola, 
 (prezentacja na zamkniętej dla ruchu ulicy Zimowej) 
14.05 – 14.10 – pokaz TAI – CHI – p. Katarzyna Ciołkowska 
14.10 – 14.25 – pokaz judo z „Pufy” 
14.25 – 14.30 – pokaz aerobiku dla pań z „Pufy” 
14.30 – 14.45 – karaoke dla każdego – przygotowany przez nauczycieli ze świetlicy,   
15 minut na zachętę, a do dalszego śpiewania zachęcamy przy stoisku świetlicy 
14.45 – 15.00 – występ dzieci z przedszkola „Nutka” 

15.00 – 15.55 –Manaus 
16.00 – 16.15 – mecz I część 

16.15 – 16.30 – pokaz tańca „Grawitacja” 
16.30 - 16.45 – mecz II część 

16.45 – 17.00 – pokaz tańca „Grawitacja” 

17.00-17.05 wręczenie nagrody w konkursie  wiedzy o Gminie  

17.05 – 17.55 – iluzjonista 
17.55 – 18.00 – zapowiedź klubu sportowego „Krótka” i mecz 
18.00 – 18.10 – licytacja cegiełek prowadzona przez p. Dowbor 

18.10-18.20 szkoła muzyczna z Piaseczna  
18.20-18.30 licytacja kielni prowadzona przez p. Kasię Dowbor 

18.30 -19.30 – raper p. Dobromir Makowski  na specjalne życzenie naszych uczniów 
19.30 – 19.45 saksofonista  15 min na scenie 
19.45- 20.00 ogłoszenie  wyników –zbiórki na powodzian oraz na budowę CIS  

20.00-21.00 Contrabanda  
21.00 – 21.55 – iluzjonista Maciej Pol 
Pożegnanie  
22.00 - fajerwerki 

12.00-19.00 wioska indiańska 
12.00 - …. stoiska szkolnej świetlicy , a tu: kiermasz wyrobów dziecięcych, gry 
stolikowe, wystawa prac plastycznych p. Małgorzaty Woźniak - Kłody 
12.00 – 14.00 - malowanie twarzy 
14.00 – 16.00 - malowanie balonów 
13.00 – 15.00 – gry sportowe dla dzieci do 6 lat 
15.00 – 16.00 – konkurs na kapelusz wiosenny 
 
13.00 - …. – sport dla całej rodziny: rodzinny test Coopera, turniej Boule, rzut głazem 
dla panów, rzut koszem wiklinowym dla pań oraz liczne familijne konkursy sportowe 
przygotowane przez nauczycieli wf 
 
13.00 – 17.00 – stoisko terapeutyczne:  porady dla wszystkich od psychologa, 
pedagoga, reedukatora, logopedy … 
  
 
19.00 – 21.00 loty balonem na uwięzi 
 
 
13.00 - 19.00 Szczudlarz 
 
W konkursie wiedzy o Gminie Lesznowola nagrodę (laptop)funduje firma Action  
Wręcza p. Wójt wraz z przedstawicielem sponsora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.10 – 12.35 

Utalentowane dzieci z klasy „0” pod czujnym i troskliwym okiem pań Irminy Dobrzyńskiej i Urszuli Wardziak – Antczak przygotowały program artystyczny. Zatańczą tańce: 

SAMBA   i CHA-CHA  oraz zaśpiewają piosenki pt. „ Dobra wróżka”, „Tata”, „Maszeruje wiosna”. 

 

13.20 – 13.35  

Występ uczennic z Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej przygotowywanych i prowadzonych przez nauczyciela muzyki panią Grażynę Machnicką.                                  

W 1 części wystąpią trzy dziewczynki - laureatki  Festiwalu Piosenki Gminnej z klas 1 – 3: 

• Gabrysia Dobrzyńska w piosence „Życzenie” 

• Kasia Dubieniecka – „Pięknie żyć’ 

• Zosia Justyńska – „Kołysz nas ziemio” 

W 2 części zespół wokalny i soliści: 

• Zespół – „Piosenka o marzeniach” 

• Ola Matczuk – „Dmuchawce, latawce, wiatr” 

• Karolina Sobiewska – „Czas nie będzie na nas czekał” 

• Kornelia Dobrzyńska – „Bardzo smutna piosenka retro”   

 

13.40 – 13.55 

Pokaz szkolnego klubu judo prowadzonego przez trenera pana Artura Brzezińskiego, także nauczyciela wf Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej. Trener opowie o 

swojej pracy z dziećmi. 

 

13.55 – 14.05   



Pokaz szkolnego klubu gimnastyki artystycznej prowadzonego przez panią Paulinę Telecką, także nauczycielkę  wf Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej. Pani Telecka 

opowie o swojej pracy z dziećmi. 

 

Drużyna piłkarska z ZSP w Nowej Iwicznej, mecz sędziuje p. Piotr Brzozowski – nauczyciel wf 

Trener : nauczyciel wf – p. Mariusz Skalski 

Kapitan – Paulina Telecka nauczyciel wf, Wioletta Karaś – j. angielski, Krystyna Balcerzak – pedagog, Agnieszka Lubańska – nauczanie początkowe,                                     

Renata Galińska – nauczanie początkowe, Jolanta Wilk – nauczyciel świetlicy, Dorota Grad – wf, Milena Stochel – j. polski, Kamila Wierniuk - wf 

 

Stoisko terapii  

Zapraszamy na  stoisko  zespołu terapii pedagogicznej naszej szkoły. 

Chcemy zaprezentować  czym zajmują się pedagodzy, jak pracują z Waszymi dziećmi.  Macie Państwo okazję zapoznać się ich warsztatem i metodami pracy, czasopismami i 

literaturą, z których korzystają. 

Możecie Państwo również skorzystać doraźnie z profesjonalnej porady psychologa lub pedagoga, oferujemy również aktualne informacje o instytucjach, gdzie mogą 

Państwo szukać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trudnych sytuacjach wychowawczych lub rodzinnych. 

Zespół terapii przygotował również gry i zabawy, krótkie quizy i testy psychologiczne. Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o sobie, swojej osobowości, talentach? Koniecznie 

przyjdź do nas! 

Stoisko świetlicy  

Prężnie działająca  świetlica Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej przygotowała dla Państwa wiele atrakcyjnych zajęć plastycznych i sportowych oraz szereg 

ciekawych konkursów. Oferta  skierowana jest do bardzo młodych, młodych i średnich wiekiem uczestników festynu, wszakże pod jednym ważnym warunkiem, wszyscy 

muszą być przyjaźnie nastawieni do życia i naszych milusińskich. 

 Prosimy odwiedzić namiot N°1, w którym czekają na Was wychowawcy świetlicy gotowi pomalować Wasze twarze (12.00-14.00), pomóc wyczarować kolorowe, 

barwne balony (14.00-16.00), ocenić niewyobrażalną sprawność obywateli w wieku od roku do sześciu lat (13.00-15.00), a całym rodzinom proponujemy udział w konkursie 

pt, „Piękny wiosenny kapelusz”. Przybywajcie, czekają słodkie nagrody! 



 Równolegle do wszystkich konkursów i zabaw w namiocie N°1 zostanie zorganizowany kiermasz gdzie będziemy sprzedawać piękne, oryginalne wytwory plastyczne 

naszych dzieci. Dochód z kiermaszu przeznaczony jest na wycieczkę dla naszych podopiecznych. 

 Ale nie myślcie, że to koniec pomysłów Świetliczków, bo namiotu im mało i wtargną też na scenę gdzie o 12.50 poprowadzą półgodzinny konkurs pt. „Czy znasz te 

bajki?”, o 13.35 zaproszą do konkursu „Lesznowola – Maja Mała Ojczyzna”, w którym główną nagrodę  - laptop – ufundowała Pani Wójt Gminy! Licząc na dobrą zabawę i 

wielki talent uczestników festynu Świetliczaki o 14.30 zapraszają na karaoke – wtedy zaśpiewacie, że ho, ho… Zapisy w namiocie N°1. 

 Dla wprowadzenia wszystkich w radosny nastrój festyn rozpocznie super występ naszej zeróweczki. Przygotujcie szerokie uśmiechy i dłonie skore do bicia braw. 

 Dobrej zabawy i wyśmienitych humorów życzą  Świetliczaki.  

 

18.30 – 19.30 

Występ rapera Dobromira Makowskiego . Zespół został zaproszony na specjalne życzenie uczniów naszej szkoły. Muzycy i nasza młodzież mieli okazję poznać się i polubić na 

wycieczce klasowej w tym roku. 

   „NieboRap” to grupa młodych ludzi którzy poprzez muzykę chcą mówić o waŜnych dla nich rzeczach. Inspiracją dla ich muzyki i Ŝycia jest Jezus Chrystus i 
jego słowa wypowiedziane w Biblii.  Naszą twórczość  kierujemy głownie do osób młodych poszukujących swojej toŜsamości i drogi Ŝyciowej. Chcemy 
świata, w którym ludzie wierzą w siebie, we własne siły i nie boją się realizować swoich odwaŜnych marzeń. Poprzez własne doświadczenia mówimy o Ŝyciu 
w którym dbamy o samorealizację, świadome Ŝycie i odpowiedzialność społeczną. A takŜe jak Ŝyć Ŝyciem bez nałogów które są obecne wokół nas. 
 
Zespół grał i prowadził zajęcia w takich miejscach jak :  
 
Koncert w LO w Warszawie w 2010r 
Koncert WOŚP w Pabianicach w 2009r 
Koncert Święte ELO w Warszawie w 20094 
Koncert i warsztaty w Malborku w 2009r 
oraz liczne koncerty na imprezach plenerowych w Warszawie, Krakowie, Kielcach , śyrardowie i innych miejscach. 
 
W skład zespołu wchodzi: 
 
Dobromir Makowski „MAK” wokal 
Maciej Pastucha „Allen”  Wokal 
Ania Grajek „Hanka”  Wokal 
Antoni Szczeniowski „Antonio” Dj 


