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Pierwszego września powitaliśmy nowy rok szkolny 2021/22. 
Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią uroczystość po 
raz pierwszy podzielono na trzy części. Najwcześniej, bo o ósmej rano, w 
inauguracji wzięli udział najstarsi uczniowie z klas siódmych i ósmych. Na 
dziesiątą przybyli z klas IV – VI, a najmłodsi zjawili się o 12.00. Uroczystości 
zaszczycili goście: wójt gminy pan Marek Lorych, przewodnicząca RR pani 
Agnieszka Buszewicz oraz proboszcz ks. Błażej Stróżycki. 
           Dyrektor szkoły pan Mirosław Grzelczyk podkreślał w swoim 
przemówieniu, że poprzedni rok był bardzo trudnym dla wszystkich okresem 
i stanowił duże wyzwanie. Życzył zgromadzonym powrotu do normalności, 
jaką pamiętamy sprzed pandemii. Przedstawił także statystyki, z których 
wynikało, że naukę rozpoczęło w tym roku 342 uczniów. Utworzono dwie 
klasy pierwsze liczące po 24 maluchów. Wychowawstwo w klasie 1A objęła 
pani Elżbieta Skorupińska, natomiast w 1B pani Anna Walkowiak. Przyjęto 
nową nauczycielkę religii, panią Annę Bolewicz. 
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Atrakcje na szkolnych wycieczkach 

13 i 14 września klasy I-IV wyjechały na wycieczki do Biskupina  
i Rogowa. 
W biskupińskim muzeum odbywał się właśnie XXVI Festyn Archeologiczny  
i na zwiedzających czekało mnóstwo atrakcji. Były popisy konnej kaskaderki, 
pokaz sokolniczy, walki wojowników oraz stragany z wyrobami dawnych 
rzemieślników. Można było zakupić pamiątki u bartnika, snycerza, 
rogownika, czy mincerza. 
             Kolejnym punktem wycieczki był park dinozaurów w Rogowie. 
Uczniowie mogli przejść ścieżką edukacyjną, powspinać się w parku 
linowym lub wziąć udział w warsztatach plastycznych. 
             Wyjazd trwał cały dzień i dla niektórych klas był pierwszą okazją do 
wspólnie spędzonego czasu. 
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Złote dziewczyny 

 

Reprezentacje dziewcząt i chłopców 
wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu 
Leszczyńskiego w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. Impreza odbyła się we wtorek 
28 września w Lesznie. 
Wspaniały sukces odniosły nasze dziewczęta, które zdobyły złoty medal  
i prawo startu w finale wojewódzkim. 
           Chłopcy również ciężko walczyli i pokazali charakter na trasie biegu. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład złotej drużyny dziewcząt: A. Chorążak, P. Marciniak, Z. Śliwińska, M. 

Kowalska, M. Masztalerz, A. Holovach. 
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Piłkarski Dzień Chłopaka 

W czwartek 30 września z okazji Dnia Chłopaka odbył się w naszej 

szkole Turniej Piłki Nożnej chłopców klas 7-8. 

Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów. Grano na zasadzie "każdy z każdym". 

Nie zabrakło ładnych akcji, pięknych bramek i emocji do samego końca 

rywalizacji. 

Klasyfikacja końcowa prezentuje się następująco: 

1. 8a 

2. 7a 

3. 8b 

4. 7b 

5. 7c 

Najwięcej bramek zdobyli Dawid Witkiewicz i Wojciech Szulc. 

Najlepszym bramkarzem został Jakub Witkowski, a tytuł najbardziej 

wartościowego gracza zdobyli Kacper Bartkowiak i Piotr Koszur. Nagrody 

dla wyżej wymienionych uczniów ufundował Klub Piłkarski Polonia Leszno. 

Dziękujemy i gratulujemy! 
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Finał Wojewódzki Sztafet Przełajowych 

Finał Wojewódzki Sztafet Przełajowych 

 

Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły wzięła udział w Finale 
Wojewódzkim Sztafetowych Biegów Przełajowych, który odbył się 20 
października na terenie Poznańskiego Ośrodka Jeździeckiego "Hipodrom 
Wola". 
Z 37 najlepszych szkół z całej Wielkopolski nasze dziewczęta zajęły 27 lokatę. 
Reprezentantki szkoły w Święciechowie pokazały się z dobrej strony, a już 
sam awans do Wielkiego Finału to wielkie wyróżnienie dla naszej placówki. 
Gratulujemy! 
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Reprezentacja naszej szkoły w skład której weszli: Szymon Stupała, 
Mateusz Konieczny, Radosław Szymkowiam, Piotr Zieliński i Anna Zielińska 
zajęła drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Leszczyńskiego w szachach 
drużynowych. 
            Impreza odbyła się 28 października w leszczyńskim MOKU-u. 
Srebrny medal daje naszej drużynie prawo startu w Finale Wojewódzkim. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnym etapie rozgrywek. 
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8 listopada, w Dniu Patrona Szkoły, w szeregi naszej placówki oficjalnie 
przyjęto uczniów pierwszych klas. 
           Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie ze względu na 
pandemię, w pełnym reżimie sanitarnym, zmagania maluchów obserwowali 
koledzy z klas drugich i trzecich. Pierwszoklasiści popisywali się recytacją, 
śpiewem, także wiadomościami. Udowodnili również, że są świetnymi 
tancerzami prezentując zachwycające układy z flagami i wstążkami. Potem 
złożyli uroczystą przysięgę, a pani wicedyrektor Danuta Harasim pasowała 
każdego malucha na ucznia. Na koniec delegacja świeżo upieczonych 
pierwszoklasistów złożyła biało-czerwone kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
naszą patronkę, Marię Skłodowską-Curie. Nowi uczniowie otrzymali podarki 
od rodziców oraz starszych kolegów z drugich i trzecich klas, a w stołówce 
czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez mamy. 
            Do szkolnej społeczności przyjęto w tym dniu 24 uczniów z klasy 1a, 
gdzie wychowawczynią jest pani Elżbieta Skorupińska oraz 24 podopiecznych 
pani Anny Walkowiak z klasy 1b. 
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10 listopada odbył się na dziedzińcu naszej szkoły uroczysty apel  

z okazji nadchodzącego Dnia Niepodległości. 

O godzinie 11.11 cała społeczność uczniowska odśpiewała polski 

hymn. Potem głos zabrał dyrektor, pan Mirosław Grzelczyk, który zaznaczył, 

że Dzień Niepodległości powinien być radosnym świętem dla każdego 

Polaka. Doniosłą atmosferę podkreśliły uczennice pani Anny Walkowiak. 

Pierwszoklasistki zaprezentowały wzruszający taniec z biało-czerwonymi 

szarfami, które układały w polską flagę. Zebranie na placu było dobrą okazją 

do rozstrzygnięcia plebiscytu na szkolnego naukowca, sportowca i artystę. 

Zdobywcami statuetek okazali się w tym roku odpowiednio: Dawid 

Witkiewicz, Nikodem Szkudlarczyk oraz Kinga Dybizbańska. 

Na zakończenie wszyscy uczniowie spróbowali, pod kierunkiem 

opiekunów SU, trzymając białe lub czerwone kartki ustawić się tak, aby 

utworzyć polską flagę. Zadanie nie okazało się jednak proste. Po krótkim 

zamieszaniu powstała flaga ... Monako, chociaż niektórzy upierali się, że to 

barwy Indonezji. Błąd szybko naprawiono i już we właściwym ustawieniu 

upamiętniono zdarzenie na zdjęciu. 
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W ostatnią niedzielę, czyli 14 listopada, w sali wiejskiej w Bukówcu 

Górnym odbył się jubileuszowy XXV Konkurs „Mówimy gwarą”. 

Nasi uczniowie znakomicie się na nim zaprezentowali, ale nie obyło się bez 

komplikacji. Wynikły one z faktu, że dwoje uczniów zostało objętych 

kwarantanną, wobec czego dwa duety nie mogły zaprezentować się 

osobiście. Podjęto szybką decyzję o nagraniu prezentacji, co zostało 

zaakceptowane..przez..organizatorów. 

             Ostatecznie, nasi reprezentanci zajęli następujące 

miejsca: 

* Lena Kołodziejczyk kl. 2 - II miejsce w kategorii Szczawiki 

*  Igor Karpowicz kl. 7 – III miejsce w kategorie Młode 

Stare..Wróble 

*    Maja Małecka kl. 5 oraz Gabriela Śląska kl. 5 – III miejsce 

w..kategorii..Szczawiki 

*     Liliana Musielak kl. 5 oraz Julia Halasa kl. 6 – IV miejsce w kategorii Młode 

Stare..Wróble 

*     Staś Czubała kl. 7 oraz Józek Pietrucha kl. 7 – V miejsce w kategorii Młode 

Stare Wróble 
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We wtorek, 7 grudnia, senator Wojciech Ziemniak zjawił się w naszej 

szkole, aby wręczyć upominki dwóm uczennicom klasy szóstej - Mai 

Masztalerz za wyróżnienie oraz Gabrieli Sobkowiak za udział w konkursie 

,,List do taty”. Konkurs organizowany jest co dwa lata przez Komisję Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją Cyryla i Metodego 

– Inicjatywa Tato. Podstawowym jego celem jest propagowanie 

odpowiedzialnego ojcostwa, a zadaniem uczestników było napisanie pracy 

na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata. 

           Gratulacje uczennicom składał również Dyrektor Szkoły Podstawowej 

Mirosław Grzelczyk oraz Zastępca Wójta Gminy Święciechowa Patryk 

Tomczak. Koledzy i koleżanki z klasy otrzymali słodki, mikołajkowy 

poczęstunek. 
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Atrakcje w Kościanie 

Wszyscy uczniowie z klas I-III w ostatnich dniach nauki stacjonarnej 
wyjechali do Nenufar Club w Kościanie. Czekały tam na nich świąteczne 
atrakcje. Na początek maluchy zastały przywitane przez Gospodynię, która 
przypomniała bożonarodzeniowe tradycje i zaproponowała dekorowanie 
pierników. 

 

 

 

        Następnie wspólnie ustrojono choinkę, wokół której maluchy zatańczyły 
i zaśpiewały nowo poznaną piosenkę. Następnie Gospodyni zaprowadziła 
święciechowskich uczniów przed oblicze Mikołaja. Święty, zanim wręczył 
upominek, zapytał każdego malucha, czy był grzeczny i pomagał rodzicom. 
Potem dzieci korzystały z sali trampolin, albo bawiły się strzelając z laserowej 
broni. Trzecioklasiści zakończyli pobyt obiadem połączonym z nauką savoir 
vivre. Posiłek trwał prawie godzinę i był bardzo ciekawym doświadczeniem. 



13 
 

BOHATERON - KAMPANIA 
HISTORYCZNA 

BohaterOn - włącz historię" to ogólnopolska kampania, 

której celem jest upamiętnienie i oddanie hołdu 

powstańcom warszawskim, a także budowanie 

wrażliwości społecznej. 

W bieżącym roku szkolnym również nasza szkoła 

włączyła się do udziału w projekcie. Był on realizowany  

w obu klasach ósmych i piątych oraz w klasie 7c. 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, pracując w grupach, 

oglądając przygotowane filmy i 

zaznajamiając się z wyjątkowym 

słuchowiskiem, mieli okazję poznać przyczyny wybuchu Powstania 

Warszawskiego, jego przebieg oraz sytuację ludności cywilnej w tym okresie 

czasu.  Młodzież zyskała także okazję do doskonalenia umiejętności 

prezentowania efektów  pracy zespołowej. 

Pieczę nad działaniami objęli Dyrektor Szkoły, pan Mirosław Grzelczyk, oraz 

nauczyciel języka polskiego, pani Katarzyna Winkhof. 

  



14 
 

Wyśpiewali nagrody w Lipnie 

8 stycznia odbył się IX Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek 

Świątecznych. Imprezę poprowadzono w Lipnie, a patronat nad nią objął 

starosta leszczyński.  

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Adam Małecki klasa 2,  

Mateusz Tulewicz klasa 3, Diana Drgas klasa 2, Lena Tomczak klasa 2, Oliwia 

Szułczyńska klasa 4, Alicja Szulc klasa 4, Olga Cieślawksa klasa 4, Liliana 

Musielak klasa 5, Maja Małecka klasa 5, Kinga Dybizbańska klasa 7, Weronika 

Lechańska klasa 7.  

Z dumą informujemy, że w kategorii klas I-III Adam Małecki zdobył drugie 
miejsce, natomiast Mateusz Tulewicz otrzymał  Nagrodę Przewodniczącego 
Rady Gminy Lipno. W kategorii klas IV-VI wyróżnienie przyznano Oliwii 
Szułczyńskiej.    
Wszystkich uczestników przygotowała pani Joanna Grzeszczyk.  

Gratulujemy sukcesów młodym wokalistom! 
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Pierwsze miejsce dla Antka 

Chyba wszyscy mocno trzymali kciuki za Antka, gdyż nasz czwartoklasista 
wywalczył pierwsze miejsce na ogólnopolskim konkursie „Pamiątki 
kalejdoskopem przeszłości”. 

Przypomnijmy, że zadanie polegało na przygotowaniu materiału filmowego 
odnoszącego się do historii rodzinnej. Antek na temat pracy wybrał opowieść 
o kapliczce, która stoi przed jego domem w Piotrowicach. Przedstawił losy 
pradziadków, którzy zostali brutalnie wysiedleni w czasie II wojny światowej 
ze swojego nowego domu i osadzeni w Tomaszowie Mazowieckim. Tam 
niestety rozchorował się ich nowo narodzony synek. W czasie tych 
tragicznych wydarzeń pradziadek złożył obietnicę, zgodnie z którą miał 
wybudować kapliczkę, jeśli całej rodzinie uda się w zdrowiu powrócić  
z wojennej zawieruchy. Kapliczka jest świadectwem tego, że rodzinie Antka 
udało się przetrwać okupacyjny czas i jak zaznacza młody autor materiału 
filmowego – przypomina, że najważniejsze to być razem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja konkursowa doceniła pracę i talent młodego twórcy ze szkoły  
w Święciechowie. My gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 
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Zbiórka dla Ukrainy 

 

 

 

W piątek, 4 marca, zakończyliśmy zbiórkę rzeczy dla potrzebujących  
z Ukrainy. Trudno zliczyć dobra, którymi się Państwo podzielili. Było tego 
naprawdę mnóstwo. W sali nr 21 trwał ciągły ruch i kolejne pudła 
błyskawicznie się zapełniały. Przychodzili uczniowie, rodzice, nauczyciele. 

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim zaangażowanym za 
ofiarność i szczodrość. 

Jesteśmy także wdzięczni paniom, które dostarczyły pudła, kartony i skrzynki 
oraz panu Michałowi Anderszowi i grupie chłopców z klasy 7c, którzy 
niestrudzenie pomagali w transporcie podarowanych rzeczy. 

Wszystkie artykuły trafiły do punktu w Wilkowicach, skąd już w piątek część 
odjechała na Ukrainę. Akcję charytatywną koordynowała Joanna Jękot-
Łaźniak. 
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Pod takim hasłem w poniedziałek, 21 marca, 
w ramach szkolnych obchodów pierwszego 
dnia wiosny uczniowie z klas IV-VIII ze Szkoły 
Podstawowej w Święciechowie uczestniczyli 
w zawodach sportowych. 

Na stadionie w Święciechowie odbyły się 
biegi dla reprezentantów wszystkich klas z podziałem na drużyny dziewcząt 
i chłopców. W każdej kategorii dyrektor szkoły, Mirosław Grzelczyk, wręczył 
statuetki dla najlepszych biegaczy i upominki dla uczniów, którzy stanęli tuż 
za podium. 

 

 

Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy otrzymali stypendia 
motywacyjne za osiągnięcie wysokich średnich ocen oraz wzorowe 
zachowania. Nauczyciel wychowania fizycznego Adam Tyrała zaprosił 
uczniów do wspólnego tańca w stylu country. 
Biegi zorganizowano przy współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury 
w Święciechowie. 
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Silna grupa recytatorów z naszej szkoły dzielnie walczyła w ostatni 
czwartek marca o miejsca na podium w Długiem Starem. Reprezentowali 
nas:  Lilianna Maćkowska z klasy 2b, Mateusz Tulewicz i Stanisław Kurpisz z 
klasy 3a, Alicja Szulc z klasy 4a, Oliwia Szułczyńska z klasy 4b, Liliana Musielak 
z klasy 5b, Weronika Lechańska z klasy 7a, Stanisław Czubała i Józek 
Pietrucha z klasy 7c.  

 

 

 

Większość występujących pierwszy 
raz brała  udział w gminnym 
konkursie i prezentowała się przed 
tak liczną publicznością. Jednak 
wszyscy nasi recytatorzy wypadli 
wspaniale, zwłaszcza że musieli 
pokonać nie tylko konkurentów ze 
szkół w Lasocicach i Długiem 
Starem, ale również własną tremę  
i ogromne zdenerwowanie. 
Rewelacyjnie zaliczyli test z 
recytacji i pięknie reprezentowali 
naszą szkołę. Udało się też 
wywalczyć nagrody.  

W kategorii klas I - III:  

I miejsce - Mateusz Tulewicz 

w kategorii klas V - IV: 

I miejsce - Liliana Musielak 

w kategorii klas VII  - VIII: 

II miejsce - tym razem nie w duecie, ale ex aequo - Staś Czubała i Józek 
Pietrucha 

Wszystkim występującym oraz laureatom gratulujemy udanych występów.  
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Dzień bez plecaka 
Dzień bez plecaka ogłoszony w primaaprilisowy piątek, 

okazał się w naszej szkole okazją do świetnej zabawy. 

Zapraszam do galerii poniżej, gdzie można obejrzeć, jaką 

inwencją wykazali się uczniowie poszczególnych klas i co, 

zamiast tradycyjnych plecaków, przynieśli w tym dniu.... 
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Dekoracja medalistów 

 

Długo musieliśmy czekać na ostateczne wyniki Mistrzostw Powiatu 
Leszczyńskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych, które odbyły się 31 
marca w Pawłowicach.  

              Przy okazji apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
dyrektor szkoły udekorował drużynę dziewcząt, która w składzie: 
 A. Chorążak, P. Marciniak, Z.Śliwińska, A.Holovach, L. Koszur  
i M. Małecka zajęła 3 miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Z bardzo dobrej strony pokazał się również Kacper Bartkowiak, który 
uplasował się na 2 miejscu w klasyfikacji indywidualnej starszych 
chłopców.  Cała męska drużyna  nie stanęła na podium, ponieważ  zajęła 
czwartą lokatę.  
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Z ogromną dumą zawiadamiamy, że pani Małgorzata Dudziak, 
wychowawczyni klasy 2a, zdobyła tytuł "Nauczyciel na Medal". 

 

Pani Małgosia, jesienią 2021 
r., została zgłoszona przez 
uczniów i rodziców do udziału 
w największym plebiscycie 
edukacyjnym w Polsce, który 
w naszym województwie jest 
prowadzony przez "Głos 
Wielkopolski". Celem 
konkursu było nagrodzenie 
najbardziej lubianego, 
twórczego i przyjaznego dla 
dzieci 
 i rodziców nauczyciela. 
Plebiscyt odbywał się na 
zasadzie esemesowego 
oddawania głosów, których 
nasza nauczycielka otrzymała 
najwięcej i zdobyła pierwsze 
miejsce w powiecie 
leszczyńskim w kategorii klas 
 0 - III.  

 

27 kwietnia w Poznaniu 
odbyła się uroczysta gala,  
w czasie której pani Małgorzata  otrzymała z rąk redaktora naczelnego 
"Głosu Wielkopolskiego" medal oraz pamiątkowy dyplom. Gratulujemy 
sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć. 



22 
 

Z okazji nadchodzących świąt majowych, w piątek 29 kwietnia, odbył 

się w naszej szkole uroczysty apel. Uczniowie przygotowani przez pana 

Tomasza Wołowicza przypomnieli znaczenie historycznych wydarzeń 

związanych z uchwaleniem pierwszej w Europie konstytucji, natomiast 

podopieczni pani Joanny Grzeszczyk zadbali o przepiękną i wzruszającą 

oprawę muzyczną. 

Nie zabrakło także 

nawiązań do aktualnej 

sytuacji politycznej za 

naszą wschodnią granicą. 

Wszyscy zebrani w sali 

uczniowie i nauczyciele  

w skupieniu wysłuchali 

hymnu Ukrainy. W ten 

sposób okazali  poparcie dla broniącego się przed rosyjską agresją 

sąsiedniego narodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie uroczystości zostały wręczone nagrody za udział  

w konkursach, które miały niedawno miejsce. Pan Adam Tyrała udekorował 

zawodników Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w Drużynowych Biegach 

Przełajowych. Wyróżnienia otrzymali także laureaci Szkolnego Konkursu 

Piosenki Patriotycznej oraz Szkolnego Konkursu Recytatorskiego.  
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Srebrna drużyna 

Drużyna chłopców naszej szkoły zajęła II miejsce w Mistrzostwach 

Powiatu Leszczyńskiego w Drużynowej Lekkoatletyce. Zawody odbyły się  

w poniedziałek, 9 maja w Lesznie.  

 

 

 

 

 

 

 

Wśród wielu dyscyplin na szczególną uwagę zasługuje skok wzwyż,  

w którym Patryk Kasperski osiągnął wynik 165 centymetrów. Swoją 

konkurencję, czyli bieg na 1000 metrów, wygrał również Kacper Bartkowiak. 

Gratulujemy! 
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ZABAWA Z LASERMANIAKIEM 

Uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcami wybrali się w czwartek,    

28 kwietnia, do Arboretum Krzyżowiec, gdzie mieli możliwość zabawy  

z laserowym paintballem. Poza emocjonującą grą znaleziono czas na 

kiełbaski oraz  integrację przy ognisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozegrano też mecz siatkówki plażowej. Dla ósmoklasistów była to ostatnia 

chwila beztroski przed nadchodzącymi egzaminami.   
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CZWÓRBOJOWE ZMAGANIA 

 

W czwartek 5 maja na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drużyny dziewcząt i chłopców zajęły 4 miejsca, czyli tuż za podium. 

Powody do dumy dają osiągnięcia indywidualne. Maja Masztalerz zwyciężyła 

w biegu na 60 metrów, uplasowała się również na drugim miejscu w skoku 

w dal. A w całej klasyfikacji czwórboju zajęła 3 miejsce. Na drugim stopniu 

podium w skoku w dal stanął również Michał Matyla. Gratulujemy! 
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Od 24 do 26 maja trwał egzamin 

ósmoklasisty. Przystąpiły do niego po  

24 osoby z klasy 8a i 8b. Przez kolejne dni 

uczniowie zdawali język polski, 

matematykę oraz język angielski. 

Zgodnie twierdzili, że egzamin był raczej łatwy i bez trudu poradzili sobie  

z zadaniami. Jakie jednak będą faktyczne wyniki, dowiemy się na początku 

lipca. Trzymamy kciuki! 
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SUKCESY RECYTATORÓW 

Piątek,  trzynastego maja, nie był dla naszych recytatorów pechowym 

dniem. Wręcz przeciwnie - wspaniale zaprezentowali się na Ogólnopolskim 

Konkursie Recytatorskim "Poezja Wisławy Szymborskiej" odbywającym się  

w ramach XVIII Święta Teatru na Prowincji. 

Spośród ośmiu naszych reprezentantów, czworo zdobyło wyróżnienia. 

Wśród nich byli: Liliana Musielak z kl. 5b, Majka Masztalerz z kl. 6a, Staś 

Czubała z kl. 7c oraz Weronika Lechańska z kl. 7a. Nasi recytatorzy musieli 

pokonać blisko siedemdziesięciu konkurentów, którzy przybyli między 

innymi z Poznania, Konina, Wągrowca, Jeleniej Góry, Jarocina i Zielonej Góry. 

Młodzi reprezentanci poza uczestniczeniem w przesłuchaniach, wzięli też 

udział w warsztatach recytatorskich. 

Serdecznie gratulujemy! 
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MARTA SOBKOWIAK LAUREATKĄ KONKURSU LITERACKIEGO 

Bardzo miła informacja dotarła do nas ze Szkoły Podstawowej nr 25 

im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu, gdzie 3 czerwca 2022r. ogłoszono 

wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Szewczyk-

Konefał: „Jak uszczypnie będzie znak” pod patronatem Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty. Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica 

klasy VIIa, Marta Sobkowiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chętni uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych (I kategoria) oraz 

uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych (II kategoria) mieli do 

napisania wiersz lub fragment prozy, w których to formach mieli opisać 

swoje uczucia podczas choroby lub po stracie bliskiej osoby. 

Ogółem nadesłano prawie 200 prac z różnych regionów Polski. 

Wszystkie zrobiły na członkach jury wielkie wrażenie. Wybór był bardzo 

trudny, bo - jak określiło jury - wszyscy uczestnicy przelali na papier swoje 

uczucia, smutki i radości, śmierć i życie, wiarę i nadzieję. Po długich 

dyskusjach i sporach postanowiono przyznać 17 równorzędnych nagród  

w kategorii I oraz 10 równorzędnych nagród w kategorii II. 

Na koniec roku szkolnego Marta otrzyma dyplom i biuletyn. 
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ZNAMY WYNIKI KANGURA 
MATEMATYCZNEGO 

17 marca 2022r., już tradycyjnie, odbył się w naszej 

szkole  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Wzięło w nim 

udział 38 najlepszych matematyków z naszej placówki. Uczniowie klas 

trzecich i czwartych zmierzyli się z testem zawierającym 25 zadań w kategorii 

Maluch. 

Kategoria Beniamin i Kadet była przeznaczona dla uczniów klas 

piątych, szóstych oraz siódmych i ósmych, którzy musieli rozwiązać 30 zadań 

o różnym stopniu trudności. Wszyscy uczestnicy mieli 75 minut na 

wykonanie testu . Każdy zawodnik konkursu otrzymał w prezencie zabawkę 

logiczną Zaplątany Kangurek. 

W maju poznaliśmy wyniki i z ogromną radością informujemy, że 

sześcioro uczniów naszej szkoły zdobyło wyróżnienia w tym prestiżowym 

konkursie. Są nimi: 

Tymon Chudziński – klasa 3a 

Pola Marciniak – klasa 7c 

Stanisław Czubała – klasa 7c 

Dawid Witkiewicz – klasa 8a 

Mateusz Szułczyński – klasa 8b 

Nikodem Szkudlarczyk – klasa 8b 
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28 maja, w sali wiejskiej w Święciechowie, odbył się koncert z okazji 

Dnia Matki i Ojca. Oprócz przedszkolaków i zespołu Marynia popisywali się 

na nim nasi uczniowie. Były wiersze, tańce i skecze w wykonaniu szkolnego 

kółka teatralnego. Przepiękną oprawę muzyczną stworzyli podopieczni pani 

Joanny Grzeszczyk. 

Wykonawcy dziękowali Rodzicom za miłość, troskę, opiekę  

i wyrozumiałość. W zamian ofiarowali życzenia i swoje  talenty - wokalne, 

teatralne i recytatorskie popisy.  

Impreza powstała z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich "Włościanki".  
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We wtorek, 21 czerwca, 

odbył się Pierwszy Szkolny Dzień 

Harry’ego Pottera. Akcja była 

pomysłem Przewodniczącej 

Samorządu Szkolnego Julii Łowickiej z klasy 7b oraz 

trzech fanek świata z książek J.K Rowling z klasy 8a: 

Dagmary Jankowiak, Marty 

Molendy oraz Nadii Ratajczak.  

 Akcja przerosła 

organizatorki, które na ten dzień 

stały się Profesorkami Magii, więc 

do pomocy dołączyła także Liwia 

Wąsik z 7b. Podczas zabawy 

uczniowie naszej szkoły mogli 

dowiedzieć się, do którego z Domów 

Magii i Czarodziejstwa należą, 

sprawdzić swój poziom wiedzy  

o książkach i filmach, poznać 

swojego Patronusa, zaklęcie 

strażnika, czy też wybrać się na 

poszukiwanie Horkrusków ukrytych 

w całej szkole. Uczniowie, którzy 

zaliczyli wszystkie testy otrzymali 

pamiątkowe świadectwa prosto  

z Hogwartu, podpisane przez nasze 

profesorki.  

Ogromne brawa należą się wszystkim Profesorkom za przygotowanie 

całej akcji oraz przeprowadzenie testów . Trzy z nich 

opuszczają w piątek mury naszej szkoły, więc tym bardziej 

dziękujemy za sprawienie, że te ostatnie dni czerwca stały się 

magiczne.   

Niezwykłe zainteresowanie uczniów tą akcją spowodowało, że na 

pewno nie będzie to ostatni Dzień Harry’ego w naszej szkole.  
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W piątek, 2 czerwca, uczniowie naszej szkoły wybrali się do 

Bydgoszczy, by na stadionie lokalnego "Zawiszy" obserwować zmagania 

najlepszych polskich i zagranicznych lekkoatletów w ramach Memoriału im. 

Ireny Szewińskiej. Nie brakowało emocji, spotkań ze sportowcami i dobrej 

zabawy. 

Wyjazd na imprezę był możliwy dzięki senatorowi RP Wojciechowi 

Ziemniakowi oraz wójtowi gminy Święciechowa Markowi Lorychowi.    

Dziękujemy! 
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MACMILLAN 

PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT 

15 czerwca o godz. 9:30 odbył się w naszej szkole Międzyszkolny 

Konkurs z Języka Angielskiego Macmillan Primary School Tournament dla 

klas I-III organizowany przez panią Iwonę Kuźniak pod patronatem 

wydawnictwa Macmillan. Była to już druga edycja tego konkursu. 

Do udziału w konkursie zaproszone zostały sąsiednie szkoły - każda 

mogła zgłosić do 4 uczestników. W Święciechowie było aż 15 chętnych z klas 

III a i III b, dlatego 7 czerwca odbyły się szkolne eliminacje, w których udział 

wzięli: Kinga Bartkowiak  kl. 3a, Filip Dybizbański kl. 3a, Jan Janowicz kl. 3a, 

Aleksandra Kaciczak  kl. 3a , Maria Kaczmarek kl. 3a, Bianka Kistela  kl. 3a, 

Franciszek Kostrakiewicz  kl. 3a, Stanisław Kurpisz  kl. 3a, Antonina 

Kuźniak  kl. 3a, Szymon Stupała  kl. 3a, Julia Świder  kl. 3a, Mateusz 

Tulewicz  kl. 3a, Amelia Budzińska  kl. 3b, Julia Polaszek  kl. 3b, Dawid Woźny 

kl. 3b.   

Pięcioro uczestników z najwyższą liczbą zdobytych punktów 

reprezentowało naszą szkołę w tym konkursie. Byli to: Aleksandra Kaciczak - 

3a, Stanisław Kurpisz - 3a, Dawid Woźny - 3b, Julia Polaszek - 3b i Kinga 

Bartkowiak - 3a.  

W rywalizacji brało udział 19 uczniów z pięciu szkół.  Zmagali się oni  

z trudnymi zadaniami językowymi - musieli rozwiązać test leksykalno-

gramatyczny wraz z zadaniami na rozumienie ze słuchu. Mieli na to 45 

minut.  Na podium stanęli:  

I miejsce – Mateusz Małecki SP w Długich Starych  

II miejsce - Paulina Schmidt SP w Krzycku Wielkim  

III miejsce - Aleksandra Kaciczak SP w Święciechowie  
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PIERWSZE ZAWODY SPEEDCUBERSKIE 

W środę, 22 czerwca, odbyły 

się pierwsze w historii naszej szkoły 

Gminne Zawody Speedcuberskie, 

czyli układanie kostki Rubika na czas. 

Ich organizacja była możliwa dzięki 

grupie uczniów, którzy zgłosili swój 

pomysł do Młodzieżowego Budżetu 

Obywatelskiego Gminy 

Święciechowa, wygrali konkurs 

 i w ten sposób pozyskali fundusze 

na swój projekt.  

Speedcuberskie zmagania trwały ponad cztery godziny. Było to duże 

wyzwanie, nie tylko dla organizatorów, zawodników, ale też dla publiczności, 

która w ciszy musiała obserwować rozgrywki, aby nie zakłócać atmosfery 

skupienia. Pan Michał Andersz relacjonował zdarzenia  i tłumaczył zebranym 

zasady. Pani Ania Walkowiak natomiast obliczała średnie czasy ułożeń kostki. 

Aktywiści z siódmych klas wcielali się w sędziów, gońców i mieszaczy kostek. 

Mimo, że ciężko się napracowali, obiecali że w przyszłym roku zorganizują 

kolejną edycję konkursu.  

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:  

konkurencja I - układanie kostki 2x2 

I miejsce - Józef Pietrucha 

II miejsce - Mateusz Gierzyński 

III miejsce - Mateusz Tulewicz 

Konkurencja II - układanie kostki 3x3 

 I miejsce - Józef Pietrucha 

II miejsce - Miłosz Maćkowiak 

III miejsce - Ignacy Ratajczak                                                  
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ŚWIADECTWA ROZDANE,   

ROZPOCZĘTE 

W piątek, 24 czerwca, uroczyście zakończono rok szkolny 2021/22.  

W czasie apelu głos zabrali dyrektor szkoły Mirosław Grzelczyk i wójt gminy 

Marek Lorych. Następnie wychowawcy klas w towarzystwie dyrektora szkoły 

wręczyli swoim wychowankom świadectwa z wyróżnieniem. Uhonorowano 

także uczniów, którzy otrzymali stypendia naukowe za uzyskanie 

najwyższych średnich ocen w szkole, działaczy bibliotecznych oraz 

najlepszych sportowców. Następnie ósmoklasiści stanęli w kręgu i podrzucili 

birety. To był ich ostatni apel w tej szkole. Na zakończenie podopieczni pani 

Joanny Grzeszczyk wakacyjnymi piosenkami wprowadzili zebranych w letni, 

beztroski nastrój, a wychowawcy wraz z uczniami udali się do swoich sal, aby 

rozdać resztę świadectw.  

 


