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Rok szkolny rozpoczęty. 

 3 września uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Święciechowie po długiej, letniej przerwie wakacyjnej,  

rozpoczęli rok szkolny 2018/2019. 

 Na uroczysty apel przybyli m.in.: wójt gminy Marek 

Lorych, ksiądz proboszcz Błażej Stróżycki, 

przewodniczący rady rodziców Jarosław Dąbrowski. 

 Po raz pierwszy apel poprowadził nowy dyrektor 

szkoły – pan Mirosław Grzelczyk, który serdecznie  

przywitał wszystkich 

uczniów, nauczycieli, 

pracowników szkoły 

oraz  licznie  zebranych 

rodziców. Szczególnie krzepiące słowa 

skierował do tegorocznych 

pierwszoklasistów, którzy mocno 

podekscytowani pojawili się  wraz ze 

swoimi opiekunami. 

  Głos zabrał także pan Marek Lorych. Wójt 

podziękował dyrektor Danucie Harasim za 

kilkuletnią owocną współpracę i rzetelne 

pełnienie funkcji dyrektora szkoły w latach 

2012-2018 . 

  Następnie uczczono 79. rocznicę 

wybuchu II wojny światowej. Uczniowie w 

krótkim montażu słowno-poetyckim przypomnieli okoliczności, jakie 

doprowadziły do jej rozpoczęcia, tragiczny przebieg i następstwa. 

  Po uroczystej inauguracji roku szkolnego, uczniowie pod opieką swoich 

wychowawców 

udali się do sal, 

gdzie otrzymali 

tygodniowy plan 

lekcji, który będzie 

obowiązywał przez  

najbliższe miesiące.   
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9 października, z okazji obchodzonego niedawno Dnia Chłopaka, klasa 4c 

wybrała się na wycieczkę do Wolsztyna. 

W planie było zwiedzanie Muzeum Parowozów oraz gra w bowling w 

ośrodku sportowym „Fala”. Jednak największą atrakcją okazała się sama 

podróż, ponieważ dzieci pojechały do Wolsztyna pociągiem. W dodatku 

skład ciągnęła zabytkowa lokomotywa. Większość uczniów, właśnie tego 

dnia, pierwszy raz podróżowała PKP. 
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Sukces Kingi 

 Starostwo  z okazji „100-lecia 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości i wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego” 

ogłosiło  powiatowy konkurs 

plastyczny dla uczniów szkół 

podstawowych. 

 W ubiegły piątek, czyli 12 

października, laureaci zostali 

zaproszeni do leszczyńskiego 

urzędu  na uroczyste wręczenie 

nagród.  Wśród wyróżnionych 

znalazła się uczennica naszej 

szkoły Kinga Dybizbańska z klasy 

4a, która zajęła II miejsce. 

Dziewczynka wykonała pracę 

inspirowaną polskimi 

symbolami narodowymi.  

Nagrodę wręczył jej 

wicestarosta Robert 

Kasperczak, który  podziękował 

uczestnikom konkursu, ich rodzicom i opiekunom artystycznym za włożoną 

pracę, a laureatom życzył dalszego rozwoju pasji artystycznej. 

 My również życzymy Kindze artystycznych wzlotów i gratulujemy 

sukcesu.  
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Dzień Nauczyciela w naszej szkole 

 W piątek, 12 października, aby uczcić Dzień Edukacji Narodowej, 

odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Oprócz uczniów i nauczycieli, 

przybyli na nią także emerytowani pracownicy naszej szkoły. 

 Dyrektor, pan Mirosław 

Grzelczyk, powitał zebranych i 

w krótkim przemówieniu 

przypomniał między innymi 

historię obchodzonego święta. 

Następnie wręczył nagrody 

wyróżniającym się 

pracownikom szkoły. Również 

przewodniczący Rady 

Rodziców, pan Paweł 

Buszewicz, dziękował 

pedagogom. 

Potem nastąpiła część artystyczna. Uczniowie swoimi popisami, w formie 

koncertu życzeń, dziękowali  nauczycielom. Wystąpiły między innymi 

dziewczęta z zespołu Hayat, cheerleaderki, Weronika Wołowicz w 

rewelacyjnym pokazie tanecznym, dzieci z klasy 3a oraz z kółka teatralnego. 

Były też piosenki. Zaśpiewała Weronika Pieczyńska przygotowana przez 

Joannę Grzeszczyk, a także Julia Halasa, podopieczna pani Katarzyny 

Malcherek. Uroczystość prowadziły uczennice trzeciej klasy gimnazjum: 

Agnieszka Pietrucha i Wiktoria Kędziora. 

 Na koniec Iza Karpowicz złożyła życzenia, a dzieci ze Szkolnego 

Samorządu wręczyły drobne, słodkie upominki wszystkim pracownikom 

szkoły oraz zaproszonym gościom. 
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Nasi w Bukówcu. 

 W ostatnią niedzielę odbył się konkurs „Mówimy gwarą” w Bukówcu 

Górnym. Nasi reprezentanci, tradycyjnie świetnie się na nim  zaprezentowali 

i wywalczyli następujące miejsca: 

  

W kategorii Szczawiki:  

I miejsce - Igor Karpowicz  

  

W kategorii Szaranki: 

III miejsce - Izabella Karpowicz 

IV miejsce - Zuzanna Przybyla 

  

W kategorii Stare Wróble: 

III miejsce - Stanisław Czubała i Józef 

Pietrucha 

IV miejsce - Wiktoria Kędziora 

  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesu. 
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Odwiedził nas biskup. 

 Każda parafia raz na pięć lat przeżywa 

wizytację kanoniczną księdza biskupa. 5 listopada 

takie wydarzenie miało miejsce w 

święciechowskiej parafii pw. Jakuba Większego. 

Biskup Zdzisław Fortuniak odwiedził również 

naszą szkołę. Przybył w towarzystwie proboszcza 

Błażeja Stróżyckiego. 

 W imieniu całej społeczności szkolnej, 

biskupa przywitał dyrektor Mirosław Grzelczyk 

oraz grupa uczniów.  Następnie goście obejrzeli 

krótki program artystyczny, w którym 

przedstawiono różne formy działalności 

święciechowskiej szkoły. 

 Po występie, biskup Zdzisław Fortuniak 

skierował do zgromadzonych kilka słów. 

Wskazywał drogi do prawdziwie szczęśliwego 

życia. Zwrócił też uwagę na to, jak ważna jest dobra atmosfera w szkole, 

którą wspólnie tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

 Na zakończenie spotkania wszyscy zatańczyli „Raduje się dusza ma”. 

 

 



8 
 

 

 

Recytowali poezję patriotyczną 

 

  

 

 

 

 

We wtorek, 6 listopada, odbył się finał konkursu recytatorskiego polskiej 

poezji patriotycznej. Deklamatorzy z okazji okrągłej rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości .przypominali wiersze pisane z miłości do 

ojczyzny 

 Wśród uczestników znaleźli się w większości uczniowie klas czwartych 

oraz dwoje ze starszych roczników. Mimo, że temat nie był łatwy, najmłodsi 

recytatorzy świetnie sobie poradzili. 

Oceniało ich jury złożone z dwóch pań: Aleksandry Jackowskiej – Pietruchy z 

samorządowej biblioteki oraz Katarzyny Winkhof, naszej polonistki. 

Komisja wyłoniła następujących laureatów: 

I miejsce – Marcel Marchlewski 

z kl. 4c 

II miejsce – Józek Pietrucha z 

klasy 4b 

III miejsce - Igor Karpowicz z 

klasy 4b 

Wyróżnienie otrzymał Wojciech 

Mroziński z klasy 8b 

Serdecznie gratulujemy! 
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Siódmy listopada to nie tylko święto patronki, ale także dzień, kiedy odbywa 

się ślubowanie pierwszoklasistów. 

 W tym roku uroczystą przysięgę złożyło 20 podopiecznych pani 

Elżbiety Skorupińskiej z klasy IA oraz 19 zuchów z klasy IB, gdzie wychowawcą 

jest pani Alina Bugajewska. 

 Moment, kiedy każdy kandydat na ucznia został dotknięty w ramię 

ogromnym ołówkiem przez dyrektora szkoły, poprzedził program 

artystyczny. Dzieci przedstawiły w nim, jak z żółtodziobów  stały się uczniami. 

Później były podarki 

od starszych 

kolegów, rodziców 

oraz słodki 

poczęstunek. 
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 7 listopada odbyło się święto patronki naszej szkoły - Marii Skłodowskiej-

Curie. Już tradycyjnie, w tym dniu, wręczono statuetki wyróżnionym  

uczniom.  

Oto tegoroczni zwycięzcy: 

SZKOLNY NAUKOWIEC 

I-III SP Maja Masztalerz  

IV-VI SP Nikodem 

Szkudlarczyk  

7-8 SP i III GIM Wojciech 

Mroziński  

SZKOLNY SPORTOWIEC 

I-III SP Dawid Prozorowski 

IV-VI SP Kacper Warliński 

 7-8 SP i III GIM Maciej 

Lasik 

SZKOLNY ARTYSTA  

I-III SP Julia Halasa 

IV-VI SP Józef Pietrucha 

7-8 SP i III GIM Julia Kapała 

SZKOLNY DZIAŁACZ  

IV-VI SP Dawid Witkiewicz 

7-8 SP i III GIM 

Maksymilian Tulewicz 

 

SZKOLNY FAIR-PLAYE  

IV-VI SP Izabela Karpowicz 

7-8 SP i III GIM Kacper 

Wichłacz 
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Październik i listopad na sportowo!  

  

 W październiku nasi uczniowie 

rozpoczęli rywalizację w Międzyszkolnych 

Zawodach Sportowych. 

 Pierwszą dyscypliną był drużynowy tenis 

stołowy. W Nowym Belęcinie reprezentowały 

nas dwie drużyny chłopców. W kategorii klas  

4-6 uczniowie: Damian Pindara, Szymon 

Rohatyński i Wojciech Szulc zajęli 3 miejsce. 

Natomiast ich starsi koledzy: Marcin Jóźwiak  

i Miłosz Pindara uplasowali się na drugim 

stopniu podium, co dało im prawo startu  

w finale rejonowym, który odbył się w połowie 

listopada w Śmiglu. Tam w stawce najlepszych 

10 drużyn zajęli wysokie, czwarte miejsce. 

 Nie lada wyczynu dokonali chłopcy  

z roczników 2003-2005, którzy w październiku udali się do Rydzyny, gdzie 

obronili zdobyty  

w ubiegłym roku tytuł Mistrzów Powiatu Leszczyńskiego w halowej piłce 

nożnej. Dzięki temu, po raz kolejny, mieliśmy okazję rywalizować  

z najlepszymi w tej dyscyplinie z terenu rejonu Leszczyńskiego. Turniej 

finałowy odbył się już w listopadzie, w hali SP4 Kościan. Nasza drużyna zajęła 

tam szóste miejsce. Skład zespołu tworzyli: Adrian Nędza, Maciej Lasik, 

Marcin Jóźwiak, Norbert Wrotyński, Kacper Koźmiński, Krystian Fresel, 

Konrad Kamiński, Miłosz Pindara i Piotr Kozłowski. 
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Dla Niepodległej 

9 listopada 2018r. nasza szkoła wzięła udział w obchodach 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu wyjątkowo nie było zajęć 

dydaktycznych.                                                                                                            

 Na pierwszej godzinie, pod opieką wychowawców,  uczniowie 

przygotowywali z kolorowych kartek niepodległościowe kwiaty, które później 

towarzyszyły im w ciągu marszu na rynek.  

Około godziny 9.00, w sali sportowej, dyrektor szkoły  pan  Mirosław 

Grzelczyk  opowiadał zebranym o trudnej sytuacji Polaków tuż po odzyskaniu 

upragnionej niepodległości, a potem rozpoczął się uroczysty apel 

przygotowany przez uczniów klas VII, pod opieką pani Katarzyny Winkhof. 

Występy zostały wzbogacone przepięknie wykonanymi, przez 

podopiecznych pani Joanny Grzeszczyk,  pieśniami patriotycznymi.. 

Kolejną w tym dniu atrakcję, przygotowała polonistka, pani Katarzyna 

Przybylska. Dla  uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum 

przeprowadziła quiz wzorowany na popularnym, telewizyjnym programie 

„Kocham Cię Polsko”. Bezpośrednio po nim, w rytmie poloneza, 

zaprezentowali się uczniowie klas I-V  przebrani za postaci znaczące dla 

naszej kultury, nauki,  historii, a także sportu. Tuż po tłumnym, barwnym 

korowodzie wybitnych Polaków odbyły się popisy uczniów. Zatańczyli 

podopieczni pań: Małgorzaty Dudziak i Doroty Śmiglewskiej a Maksymilian 

Tulewicz z klasy IIIa gimnazjum (laureat Szkolnego Konkursu Pieśni 

Patriotycznych) zaśpiewał piosenkę „Mury”  Jacka Kaczmarskiego, 

akompaniując sobie na gitarze.  

Po  występach uczniowie, pod opieką wychowawców i nauczycieli, 

eskortowani przez strażaków i policjantów, bezpiecznie przemaszerowali na 

święciechowski rynek, gdzie punktualnie o godzinie 11.11 odśpiewali  

4 zwrotki hymnu państwowego, przyłączając się w ten sposób do 

ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” podjętej przez ministerstwo  

edukacji i Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.  

W trakcie powrotu do szkoły wręczano niepodległościowe kwiatki radnym 

gminy oraz mieszkańcom Świeciechowy, zachęcając ich w ten sposób do 

uczczenia 100-lecia niepodległości i wspólnego cieszenia się, że jesteśmy 

Polakami.                                                                                                                  

Na zakończenie uczniowie oraz nauczyciele, słuchając znanych pieśni 

patriotycznych, mogli skosztować wojskowej grochówki,  przygotowanej 

specjalnie na tę okazję przez panie ze szkolnej stołówki.  
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Mikołajkowe sukcesy sportowe 

   W czwartek, 6 grudnia, odbył 

się w naszej szkolne Gminny 

Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt  

i Chłopców w kategorii klas 4-6. 

Organizatorem imprezy był Klub 

Sportowy Kormoran 

Święciechowa. 

    Do rywalizacji przystąpiły 

drużyny szkół z terenu Gminy 

Święciechowa. Zarówno  

w rywalizacji chłopców, jak  

i dziewcząt zwycięstwa odniosły 

nasze reprezentacje. Ponadto najlepszym strzelcem turnieju chłopców 

został Jakub Pejski. Z kolei w turnieju dziewcząt najwięcej bramek zdobyła 

Lena Koszur, a najlepszą bramkarką wybrano Izę Karpowicz. 

      Dzień później, siedmioosobowa reprezentacja naszej szkoły, wzięła udział 

w Biegu Zimowym im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Drugie miejsce zajął 

Jakub Jachnik. Dobrze wypadli również nasi pozostali uczniowie, którzy zajęli 

miejsca w pierwszej dziesiątce.  
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Czas oczekiwania na 

Boże Narodzenie należy 

do najpiękniejszych  

w roku. Dlatego tradycją 

naszej szkoły stały się 

coroczne jasełka prezentowane w ostatnim dniu zajęć lekcyjnych. 

 21 grudnia, społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej, 

aby w przepięknej scenerii uczestniczyć w wydarzeniach Świętej Nocy. Sceny 

z życia Pana Jezusa przeplatane były kolędami. W rolę św. Marii wcieliła się 

Weronika Pieczyńska, a Józefa zagrał Wojciech Mroziński. Uczniów 

przygotowały panie: Elżbieta Bączyk i Dorota Śmiglewska. 

 Uroczystość uświetniły podopieczne p. Joanny Grzeszczyk prezentując 

się w pięknych, świątecznych piosenkach, grupa taneczna p. Doroty 

Śmiglewskiej – uczniowie klas II zatańczyli „Krakowiaczka” oraz cheerleaderki 

p. Małgorzaty Piaseckiej, które pokazały świetny układ mikołajkowy. 
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Grupa 22 uczniów z naszej 

szkoły wraz z koleżankami  

i kolegami z Długich Starych 

miała okazję podziwiać 

czołówkę polskich lekkoatletów 

podczas kolejnej edycji Orlen 

Cup. Impreza odbyła się  

w poniedziałek, 4 lutego. Tradycyjnie miejscem meetingu była łódzka Atlas 

Arena.  Zmagania polskiego "Dream Teamu" z zawodnikami z całego 

świata, przyniosły wiele emocji. Uczniowie mieli okazję oglądać takich 

sportowców, jak: Konrad Bukowiecki, Ewa Swoboda, Sylwester Bednarek, 

Adam Kszczot, Piotr Lisek, Michał Haratyk, Paulina Guba, czy Tomasz 

Majewski. 

 Udział uczniów obydwu szkół był możliwy dzięki Wójtowi Gminy 

Święciechowa panu Markowi Lorychowi i Posłowi na Sejm RP Wojciechowi 

Ziemniakowi. Dziękujemy! 
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21 listopada 2018r. odbył się konkurs Alfik Matematyczny. Wzięło  w nim 

udział ponad 61000 uczniów z całego kraju. 

Naszą szkołę postanowili reprezentować: Pola Marciniak, Stanisław Czubała 

Dawid Witkiewicz, Nikodem Szkudlarczyk, Martyna Dworczak, Jan Drost, 

Wiktoria Szłapczyńska, Wojciech Jagodziński i Wojciech Mroziński.  

Uczniowie zmierzyli się z 30 zadaniami o podwyższonym stopniu trudności, 

na rozwiązanie których mieli zaledwie 75 minut. W ubiegłym tygodniu 

poznaliśmy wyniki konkursu. 

Najlepsze miejsca w naszej szkole zajęli: 

Nikodem Szkudlarczyk (5b SP) – 10 miejsce w województwie  

(dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku), 

Stanisław Czubała (4c SP) – 21 miejsce w województwie, 

Pola Marciniak (4c SP) – 22 miejsce w województwie, 

Dawid Witkiewicz (4a SP) – 29 miejsce w województwie 

 

Wszystkim 

uczestnikom 

serdecznie 

dziękujemy za 

udział  

i  gratulujemy 

wyników. 
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Poczta walentynkowa 

14 lutego to wyjątkowy dzień dla wielu osób. 

Jest to czas wyznawania zarówno miłości, 

sympatii,  jak i przyjaźni.  Również w naszej 

szkole nie zapomnieliśmy o tym święcie.   

Od początku lutego na dolnym korytarzu 

ustawiona była skrzynka, do której można było 

wrzucać liściki. Dokładnie 14 lutego dziewczyny 

z klasy 8b - Weronika Wawrzyniak, Klaudia Glapiak, Weronika Pieczyńska i  

Klaudia Szuster wcieliły się w rolę listonoszy i rozdały pocztę walentynkową. 

Trzeba przyznać, że listów było bardzo dużo i sprawiły one dużo radości 

obdarowanym i obdarowującym. 
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Felix i przyjaciele na scenie 

           

 

 We wtorek, 19 lutego2019r., 

uczniowie klas szóstych wzięli 

udział w imprezie edukacyjnej pt. 

„Felix i przyjaciele”, 

zorganizowanej w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Lesznie przez 

Teatr Współczesny w Krakowie. 

Spektakl był inspirowany serią 

książek z gatunku science fiction 

Rafała Kosika, w których mamy liczne przygody, wartką fabułę, częste zwroty 

akcji, a wydarzenia okraszone są humorem. 

             Wszystkie działania  na scenie przedstawiono tak, by młodzi widzowie 

łatwo i szybko mogli utożsamić się z bohaterami utworu i podążać za ich 

niezwykłymi przeżyciami. 

Dodatkowym atutem przedstawienia były autorskie piosenki i ich oryginalne 

wykonanie. 
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Srebrne dziewczyny 

 Rydzyna gościła w piątek, czyli 1 marca, szkolne drużyny z terenu 

powiatu Leszczyńskiego podczas Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt 

o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy 

Rydzyna w kategorii 

wiekowej 2003-2005. 

 W turnieju 

wzięło udział  

6 drużyn: z Pawłowic, 

Kąkolewa, Osiecznej, 

Drobnina, 

Święciechowy  

i gospodarzy  

z Rydzyny. Grano na 

zasadzie każdy  

z każdym. Nasze 

dziewczęta odniosły 

dwa zwycięstwa, tyle 

samo porażek  

i w jednym meczu 

podzieliły się 

punktami. 7 punktów pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca za drużyną  

z Pawłowic. Gratulujemy! 

Skład zespołu stanowiły: J. Kapała, W. Kędziora, N. Dąbrowska,  

N. Błażejewska, D. Sadowczyk, N. Jankowska, V. Torczyńska, M. Fic,  

K. Glapiak. 
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Śpiewali jak z nut 

 W ubiegłą sobotę, czyli 30 marca, w sali wiejskiej w Święciechowie 

odbył  się Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięco-Młodzieżowej „Siła Głosu”. 

Uroczystość zorganizowali: Stowarzyszenie MożeMy ze Święciechowy oraz 

nasza szkoła. Projekt był współfinansowany przez powiat leszczyński. O 

nagłośnienie i oświetlenie zadbali pracownicy Samorządowego Ośrodka 

Kultury. Imprezę wsparła także Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w 

Święciechowie oraz państwo Ludwika i Andrzej Wawrzyniakowie. W 

przygotowania włączyły się również panie ze szkolnej stołówki, które upiekły 

wspaniałe ciasta.  

 Do konkursu zgłosiło się 65 uczestników z 12 szkół powiatu 

leszczyńskiego. Wszyscy oni, przez kilka godzin, prezentowali się 

zgromadzonej w sali wiejskiej publiczności, a ich popisy wokalne oceniało 

profesjonalne jury .                                                                                          

 W przerwach między przesłuchaniami wystąpili uczniowie ze 

szkolnego teatrzyku. Młodsza grupa, dzieci z klas I-III, przybliżyła historię 

„Czerwonego Kapturka po nowemu”. Wystąpiły: Oliwia Szułczyńska, Natalia 

Lechańska, Julia Zielonarska, Gabrysia Śląska, Kinga Kaczmarek, Liliana 

Musielak, Julia Halasa i Magdalena Homska. W drugim przedstawieniu 

pt.„Wróbelek”, wystąpili czwartoklasiści: Pola Marciniak, Weronika 

Lechańska, Julia Liszatyńska, Lena Janiszewska, Zosia Śliwińska, Józek 

Pietrucha, Igor Karpowicz, Antosia Mrozińska, Gosia Urbańczak, Marcel 

Marchlewski, Mateusz Kajoch i Filip Maćkowiak. 

 Na imprezę przybyło wielu gości. Byli przedstawiciele władz powiatu, 

gminy, szkoły oraz stowarzyszenia. W czasie ogłoszenia wyników wręczali 

laureatom ufundowane przez siebie nagrody. 

Oto wyniki konkursu: 

Kategoria I (roczniki 2009-2011) 

I miejsce: Maja Małecka 

II miejsce: Nadia Biedrzyńska 

 

Kategoria II (roczniki 2006 -2008)  

III miejsce: Kinga Dybizbańska 
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Recytowali w Długiem Starem 

 28 marca odbył się finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego. 

Młodych deklamatorów zaproszono w gościnne mury Szkoły Podstawowej  

w Długiem Starem. 

Święciechowę reprezentowało 9 uczniów, wyłonionych w drodze eliminacji 

szkolnych. Byli to: Hania Chudzińska, Błażej Lester, Liliana Musielak, Marta 

Sobkowiak, Staś Czubała, Izabela Karpowicz, Julia Kapała, Jan Drost  

i Maksymilian Tulewicz. 

 Tradycyjnie, nasi reprezentanci okazali się faworytami tego konkursu. 

Oto wyniki: 

kategoria klas I-III: 

II miejsce - Błażej Lester kl. 2 B 

kategoria klas IV-VI: 

I miejsce – Staś Czubała – kl. 4C 

II miejsce – Izabela Karpowicz kl. 6A 

kategoria klas VII – VIII i gimnazjum: 

II miejsce – Maksymilian Tulewicz kl. 3A gim. 

III miejsce – Julia Kapała kl. 3A gim. 

  Gratulujemy wszystkim recytatorom udanych prezentacji,  

a laureatom zwycięstwa. 
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W dniu 13 marca – po raz kolejny odbył się w naszej szkole Gminny 

Dzień Kariery Zawodowej.  

 

 

 

 

 

 

 Wzorem ubiegłych lat, zaproszone szkoły ponadpodstawowe  

i ponadgimnazjalne z Leszna i Nietążkowa zaprezentowały ofertę edukacyjną 

na rok szkolny 2019/2020. Ósmoklasiści oraz uczniowie trzecich klas 

gimnazjum ze Święciechowy, Lasocic oraz Długiego Starego mogli obejrzeć 

prezentacje poszczególnych szkół, dowiedzieć się, jakie klasy zostaną 

utworzone i jakie zajęcia dodatkowe oferują uczniom placówki. Odpowiedzi 

na bardziej szczegółowe pytania  można było uzyskać przy stoisku każdej ze 

szkół. 
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Poseł zaprosił dzieci do Warszawy 

 24 kwietnia poseł 

Wojciech Ziemniak zaprosił 

uczniów naszej szkoły na 

wycieczkę do Warszawy. 

Główną atrakcją było 

zwiedzanie Sejmu RP. 

Wspólnie z przewodniczką 

oprowadził uczestników 

wyprawy po zabudowaniach 

parlamentarnych. Uczniowie 

mieli okazję zobaczyć salę 

posiedzeń i posłuchać obrad przebywając na specjalnej galerii dla 

publiczności.  Poseł opowiedział o tajnikach swojej pracy, a potem zaprosił 

uczniów na obiad do sejmowej stołówki. Dużą atrakcją okazały się spotkania 

na korytarzach sejmowych ze znanymi z mediów parlamentarzystami. Był też 

czas na wspólne zdjęcia i rozmowy.   

 Następnie uczniowie przeszli na Stare Miasto trasą koło kościoła 

Świętego Krzyża. Minęli Grób Nieznanego Żołnierza i Pałac Prezydencki. 

Potem zatrzymawszy się przy Kolumnie Zygmunta i pomniku Małego 

Powstańca udali się na Rynek, gdzie można było zakupić upragnione 

pamiątki.                                                                                             

Ostatnim punktem wycieczki były Łazienki Królewskie. Spacer po 

przepięknym parku zakończono przy pomniku Fryderyka Chopina. 
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Sukces ogólnopolski 

 Dwie grupy teatralne wyjechały w dniach 9-10 maja do Nowego 

Folwarku koło Wrześni, gdzie odbywało się Święto Teatru na Prowincji. 
 Pierwszego dnia uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Przeglądzie 

Twórczości Teatralnej Maska, na którym prezentowały się zespoły z Poznania, 

Bydgoszczy, Kalisza, Rawicza, Gniezna  i Wrześni. Nasi gimnazjaliści wystawili 

„Moralność pani Dulskiej”, a czwartoklasiści „Wróbelka”. Odtwórczynie głównych 

ról, czyli Agnieszka Pietrucha i Pola Marciniak otrzymały nagrody za kreacje 

aktorskie. 

 Drugiego dnia natomiast odbywał się Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski, który przyniósł nam ogromne sukcesy. Staś Czubała zajął w nim 

pierwsze miejsce, a Izabela Karpowicz otrzymała wyróżnienie. 

Nasi aktorzy i recytatorzy mieli okazję nie tylko posłuchać i pooglądać innych 

wykonawców, ale wzięli również udział w warsztatach z retoryki i emisji głosu 

prowadzonych przez Michała Zawadkę – pisarza, dziennikarza, autora 

motywacyjnych książek dla dzieci. Święto teatru było także dobrym 

momentem na indywidualne rozmowy z jurorami, którzy udzielali 

konstruktywnych uwag i wskazówek. 

Dodatkową atrakcją wyjazdu okazał się nocleg w szkole organizującej 

imprezę. Zwłaszcza dla czwartoklasistów był to sprawdzian z samodzielności 

i zaradności. 

 

 

 

 

 

 

Osada „Moralności pani Dulskiej” - Agnieszka Pietrucha, Julia Kapała, Wiktoria Kędziora, 

Maksymilian Tulewicz, Cezary Dominiak, Julia Mulkowska, Weronika Krystians, Nikola 

Dąbrowska, Józek Pietrucha. 

Obsada „Wróbelka”- Pola Marciniak, Weronika Lechańska, Julia Liszatyńska, Lena 

Janiszewska, Zosia Śliwińska, Józek Pietrucha, Igora Karpowicz, Filip Maćkowiak, Marcel 

Marchlewski, Antosia Mrozińska, Gosia Urbańczak, Mateusz Kajoch, Julia Kapała. 
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Konkurs Kangur Matematyczny 2019 rozstrzygnięty. 

 

 21 marca odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Kangur 

Matematyczny, który przebiegał w następujących kategoriach: 

"Kangurek" - kl. II, 

"Maluch" - kl. III- IV,  

"Beniamin" - kl. V – VI,  

"Kadet" - kl. VI i VIII SP. 

W konkursie z naszej szkoły wzięło udział  50 uczniów.  

Wyróżnienia zdobyli: 

Pola Marciniak z klasy IVc SP – 84,75pkt /120pkt 

Mikołaj Przybylski z klasy IVb SP – 75,00pkt/120 pkt 

Nikodem Szkudlarczyk z klasy Vb SP – 123,5pkt/150pkt 

Weronika Samelczak z klasy  VIb SP – 115,00pkt/150pkt 

Jan Drost z klasy VIa SP – 110,75pkt/150pkt 

Wojciech Mroziński z klasy VIIIb SP – 120,00/150pkt. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. 
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Grali najmłodsi 

 Już po raz szósty odbył się w naszej szkolne Turniej Piłki Nożnej 

Uczniów Klas 1-3 Szkoły Podstawowej o Puchar Dyrektora Szkoły. W tym roku 

rywalizowało 5 zespołów. Grano na zasadzie każdy z każdym. Padło wiele 

bramek i nie zabrakło też bramkarskich interwencji. 

Tabela końcowa prezentuje się następująco: 

I miejsce – klasa 2A 

II miejsce  - klasa 2B 

III miejsce – klasa 1B 

IV miejsce – klasa 3A 

V miejsce – klasa 1A 

 Najlepszym strzelcem turnieju z dorobkiem 17 bramek została Lena 

Koszur z 2A. Najlepszym bramkarzem okazał się jej kolega z drużyny Damian 

Koźmiński. 

 Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy! 
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 Już po raz czwarty z inicjatywy Koła Gospodyń 

Wiejskich Włościanki został zorganizowany Gminny 

Dzień Matki i Ojca. 25 maja w sali wiejskiej  

w Święciechowie, przy niemal pełnej widowni, odbyły się 

występy naszych uzdolnionych uczniów oraz tancerzy 

zespołu Marynia. 

 Prezentowali się między innymi członkowie 

młodszej grupy teatralnej w skeczach o mamach,  

a szkolne wokalistki śpiewały piosenki dla rodziców. Nie 

zabrakło popisów instrumentalnych (Filip Maćkowiak 

zagrał na klawiszach „Jazz exercise”) oraz recytatorskich, 

w tym laureata 16. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Stasia Czubały, który 

zaprezentował zabawny fragment prozy pt. „Złota rybka. Reaktywacja” Marcina Pałasza. 

Występy uczniów naszej szkoły przeplatane były popisami zespołu Marynia. Dzieci 

zaprezentowały się w tańcu malarskim, pirackim, z kwiatami i chustami. Zatańczyły także  

„Hip – hop” i premierowe „Zabawy wielkopolskie”. 

 Na zakończenie starsza grupa teatralna – czwartoklasistów, działająca w naszej 

szkole, wystąpiła we „Wróbelku”- spektaklu, który porusza trudne tematy odrzucenia, 

osamotnienia i nieakceptacji. Przedstawienie zostało wyróżnione za kreację aktorską Poli 

Marciniak – odtwórczyni głównej roli na 16. Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości 

Teatralnej „Maska”. 
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Cross Wagarowicza 

 Już po raz kolejny reprezentacja naszej 

szkoły wzięła udział w Crossie Wagarowicza, 

organizowanym przez Szkołę Podstawową  

w Pawłowicach. 

 Grupę 43 zawodników stanowili uczniowie 

od klasy pierwszej do ósmej. Aż dziewięcioro  

z nich wróciło z wyróżnieniami. Srebrne 

medale zdobyli Paweł Żyliński i Cezary 

Polaszek, a brązowy medal wywalczył Mikołaj 

Fic. Dyplom za 5 miejsce odebrał Kacper 

Bartkowiak. A dyplomy za 6 miejsca przywieźli: Jędrzej Krzykała, Lidka Marcinkowska, 

Wiktoria Gabryel, Natalia Błażejewska i Adam Malesiński. Warto podkreślić, że w biegu 

roczników 2003, poza konkurencją wystartował Jakub Jachnik, który zajął w nim drugie 

miejsce. 

 Wysokie 4 miejsce przypadło naszej szkole w klasyfikacji drużynowej! 

 Gratulujemy i dziękujemy za piękną walkę na trasie! 
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 W piątek, 31 maja, na boisku sportowym w Święciechowie odbył się Szkolny Dzień 

Dziecka. Impreza miała w tym roku charakter sportowy. 

 Pierwszą konkurencją były biegi indywidualne. Uczniowie klas 4-6 rywalizowali na 

dystansie 400 metrów. Dziewczęta z klas 7,8 i 3 gimnazjum miały do pokonania 600 

metrów, a ich koledzy 800 metrów. 

  Następnym punktem rywalizacji były sztafety. W skład drużyn wchodziło po  

4 dziewczynki i 4 chłopców z każdej klasy. W kategorii klas 4-6 zwyciężyła klasa 6b, przed 

5a i 5b. Wśród młodzieży z klas 7, 8 i 3 gimnazjum najlepsza okazała się 3a, przed 7a i 3b. 

 Ostatnim akcentem dnia były turnieje piłkarskie dziewcząt i chłopców. Rozgrywki 

miały charakter rywalizacji pomiędzy poszczególnymi rocznikami, a drużyny składały się  

z 5 zawodników z danego oddziału. 

 Odbyły się również konkurencje skoków na skakance, żonglowania piłki, skoków 

w workach i rzutów woreczkami do celu. Na zakończenie dyrektor i wicedyrektor szkoły 

wręczyli pamiątkowe medale, puchary i dyplomy dla najlepszych. Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


