Pogoda, jak zwykle dopisała… Kwiecień i 26 stopni, bezchmurne niebo, leciutki wietrzyk
– wymarzona aura na spotkanie ze znajomymi na łonie natury i do tego w doborowym
towarzystwie.
Nasz gość specjalny Karol Okrasa – niezawodnie zgromadził wokół siebie rzesze
chętnych do obejrzenia jego kulinarnych popisów. Pan Karol z niezwykłą łatwością skupił
na sobie uwagę obecnych. Dzieciaki z zachwytem wpatrywały się dowcipnego pana
Karola Okrasę, słuchając barwnych opowieści o tym, skąd wzięły się te wspaniałe smaki,
których obecni mieli za chwilę spróbować. Znakomite warsztaty, ukierunkowane na
rozwijanie kucharskich pasji najmłodszych – zakończyły się degustacją, po której
nastąpiły wspólne zdjęcia, dedykacje i wpisy do przyniesionych przez uczestników
festynu książek napisanych przez naszego gościa. Wszyscy zgromadzeni z niekłamanym
zachwytem uczestniczyli w komentowanym kulinarnym pokazie. W podziękowaniu –
obdarowaliśmy specjalnie przygotowaną, laminowaną księgą składająca się z prac
plastycznych – portretów Karola Okrasy, wykonanych przez uczniów naszej szkoły.
Nauczyciele i rodzice przygotowali wielki kosz własnych przetworów, a rodzima
Kwiaciarnia Izabella – podarowała od izabelińskiej społeczności bukiet kwiatów, z
wplecionymi w nie warzywami. Pan Karol nie potrafił ukryć wzruszenia. Na koniec
usłyszeliśmy, że nas odwiedzi, a w jednym z programów przygotuje potrawy z napisanej
przez nas „Szkolnej książki kucharskiej”. Za wspaniałe spotkanie – serdecznie dziękujemy.
Tegoroczny festyn – jak zawsze obfitował w różnorodne atrakcje.
Wielu fanów historii zgromadzili wokół siebie Panowie Andrzej Gmochowski
i Grzegorz Turek, którzy należą do Stowarzyszenia 2 pułku Ułanów Grochowskich im.
Gen. Józefa Dwernickiego. W mundurach podoficera (Pan Grzegorz) i ułana (Pan Andrzej)
z czasów wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku – przeprowadzili niezapomnianą lekcję
historii. Towarzyszył im drewniany koń Pinokio, który był niemałą atrakcją nie tylko dla
najmłodszych.
Pamiętaliśmy również o 100-leciu Niepodległości Polski. Z tej okazji przed naszą
szkołą uroczyście zasadziliśmy dąb.

Miłośnicy szachów skupili się na udziale w turnieju szachowym, gdzie pod okiem
profesjonalnego trenera Pana Michała Kanarkiewicza mogli rozwijać i doskonalić swoje
umiejętności.
Ogromne zainteresowanie wzbudziły warsztaty przyrodnicze przeprowadzone
w naturalnym środowisku Puszczy Kampinoskiej przez starszego specjalistę ds. edukacji
w ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy – mgr
inż. Pana Mariusza Morkowskiego.
Z przyrodą spotkali się także wielbiciele kwiatów. Dzięki właścicielce izabelińskiej
Kwiaciarni Izabella – Pani Dianie Banach. Chętnych do udziału w warsztatach
florystycznych było tak wielu, że otrzymaliśmy obietnicę zorganizowania warsztatów
naszym uczniom – już po festynie.
Inny rodzaj warsztatów przeprowadziły Panie: Aba Warszewska – Vobis (Firma:
ABA ART.) i Jolanta Kolary (Firma: Kropki i Kreski). Zajęcia ceramiczne – czyli lepienie
z gliny skupiło także wielu fanów tego rodzaju sztuki.
Strażacy z Izabelina – udostępnili wóz i jego osprzęt wszystkim chętnym
zwiedzającym. Zainteresowani mogli wejść do środka, zobaczyć wyposażenie wozu
wyjeżdżającego do akcji ratowniczych.
Firma Early Stage przygotowała zabawy i konkursy językowe, a Akademia Tańca
Loff pod kierunkiem Pani Magdaleny Krasowskiej uświetniła nasze spotkanie pokazami
tanecznymi.
Firma Agmar oraz rodzice uczniów naszej szkoły – zatroszczyli się o zdrowe
i smaczne przekąski dla uczestników festynu.
Każdego roku znacząca część naszej szkolnej braci przez długie miesiące
przygotowuje program festynu. Chcę im więc w tym miejscu serdecznie podziękować za
bezinteresowność, rzetelność, ciekawe pomysły i poświęcenie swego wolnego czasu na
rzecz integrowania społeczności naszej szkoły.
Wielkie podziękowania składam całej Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Izabelinie –
w szczególności zaś Pani Barbarze Szummer – wicedyrektor ds. kształcenia
zintegrowanego oraz Panu Ryszardowi Górce – wicedyrektorowi administracyjnemu za
ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia.
Serdeczne podziękowania kieruję do moich Koleżanek i Kolegów Nauczycieli,
którzy nie szczędzili sił i czasu, by impreza wypadła jak najlepiej. Gorąco dziękuję Pani

Danieli Bałabańskiej – za cudowne prowadzenie imprezy, zabaw integracyjnych
i tanecznych oraz ogromną pracę głosem i swoją kreatywnością w czasie trwania festynu.
Nasi nauczyciele przygotowali wiele atrakcji przy następujących stanowiskach:
Panie: Anna Szymczak i Beata Wawrzyniecka współpraca przy koordynacji festynu;
Pani Anna Ordon wraz z wolontariuszami z klas gimnazjalnych - nauka udzielania
pierwszej pomocy; Panie: Magdalena Pachucka, Agata Czunikin – Krasowicka,
Justyna Klimek, Alicja Nienałtowska - sąsiedzki poczęstunek; Panie: Teresa Kępska i
Małgorzta Wierzbicka - wystawa fotografii – „Izabelin - 100 lecie niepodległości.”; Panie:
Edyta Poniatowska, Katarzyna Wróbel i Grazyna Halesiak – Kopik - warsztaty
ekologiczno-przyrodnicze z KPN; Panie: Aleksandra Stoparczyk i Katarzyna Mędziak konkursy i zabawy z językiem angielskim; Panie: Elżbieta Leśniowska, Magdalena
Białecka, Monika Maciejewska - gry planszowe, zręcznościowe i terenowe; Panie Beata
Brzozowska i Renata Szufa - rysowanki – kolorowanki; Panie: Aneta Rudnicka i
Wanda Paprocka - malowanie na folii; Panie: Alicja Brogowska, Ewelina Druchlińska
i Agata Kropidłowska - warsztaty origami; Panie: Agnieszka Mączyńska i Bernadeta
Walczuk - „Bańki z nosa”; Panie: Agnieszka Andrzejuk i Teresa Adamska –
Sumniewska - czytelnia na świeżym powietrzu; Panie: Iwona Zaleska –Rolewicz i
Katarzyna Wróbel - kącik gorących emocji. Strefę sportu i aktywności organizowali: Pani
Paulina Wiśniewska oraz Panowie: Karol Twarowski, Gracjan Kozieł, Maciej
Kalinowski, Damian Skwarek.
Dyżury porządkowe pełnili także pracownicy naszej szkoły - Panie: Iwona
Grzegorczyk, Karolina Kwiatkowska, Dorota Orlińska oraz Panowie: Mariusz Dębek,
Czesław Koza, Sylwester Wróbel i Ireneusz Grobel. Dziękujemy za pomoc
i zaangażowanie.
Wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do uświetnienia
naszego tegorocznego festynu integracyjnego składamy serdeczne podziękowania, a w
szczególności:

Z serdecznym pozdrowieniem
- Beata Wieczorek
koordynator festynu integracyjnego

