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 12 września pierwszoklasiści 

spotkali się z policjantem, panem 

Mariuszem Wróblewskim.  

Funkcjonariusz rozmawiał  

z dziećmi o zachowaniu  

bezpieczeństwa w drodze do 

szkoły, a zwłaszcza o konieczności używania odblasków i potrzebie 

ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię.  Przypomniał także numery 

alarmowe. 

 

 

Na koniec pierwszaki otrzymały 

drobne…upominki  

– odblaskowe opaski na rękę  

i stanęły do wspólnego zdjęcia 

z policjantem. 
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Przesłuchania w Mazowszu 

 12 października 2019 roku troje najlepszych wykonawców z klas  

III- VIII reprezentowało naszą szkołę w I Ogólnopolskim Konkursie 

Wokalnym im. Stanisława Jopka. Konkurs odbył się w Państwowej 

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza 

w Poznaniu.  

 Soliści musieli wybrać i przygotować dwa utwory zespołu Mazowsze, 

które były ujęte w regulaminie konkursu. Przesłuchania były na bardzo 

wysokim poziomie. Trwały od godz. 8:45 do godz. 16:00.  

Naszymi reprezentantami byli: 

Maja Małecka z klasy III 

Kinga Dybizbańska z klasy Va 

Józek Pietrucha z klasy Vc  

 Gratulujemy Wam 

talentu, wspaniałego 

występu oraz odwagi za 

udział w tak wymagającym 

konkursie. 
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Sukces Powsinogi 

 18 października starsza grupa teatrzyku „Powsinoga” ze Szkoły 

Podstawowej w Święciechowie wyjechała do Kościana na                               

III Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny. Uczniowie po raz    

pierwszy prezentowali się na tej imprezie, ale za to z sukcesem –             

zajęli pierwsze miejsce! 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektakl zdobył już nagrodę w maju. Było to wyróżnienie za kreację 

aktorską dla Poli Marciniak (odtwórczyni roli chłopca) na                              

XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Teatralnej „Maska”                      

w Nowym Folwarku koło Wrześni. Był też prezentowany w sali wiejskiej      

w Święciechowie w czasie uroczystości organizowanych przez szkołę. 

 

 

 

Obsada przedstawienia „Wróbelek”: Pola Marciniak, Julia Liszatyńska, 

Weronika Lechańska, Lena Janiszewska, Zosia Śliwińska,                            

Józek Pietrucha, Igor Karpowicz, Marcel Marchlewski, Filip Maćkowiak, 

Antosia Mrozińska, Gosia Urbańczak, Mateusz Kajoch, Hubert Bywalec. 
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Nasi w Bukówcu 

 Od lat nasi reprezentanci 

odnoszą sukcesy w konkursie 

“Mówimy gwarą” odbywającym się  

w Bukówcu Górnym. Tak było i w tym 

roku. Podopieczni Małgorzaty Dudziak 

i Jowity Pietruchy zgarnęli wiele 

nagród: 

Kategoria “Szczawiki” 

III miejsce – Julia Halasa (kl. 4)  

i Liliana Musielak (kl. 3) 

IV miejsce – Szymon Wieczorek (kl.3) 

Kategoria “Szaranki” 

I miejsce – Zuzanna Przybyła (kl.6)  

II miejsce – Igor Karpowicz (kl. 5) 

Kategoria “Bekalorze” 

II miejsce – Staś Czubała (kl. 5) 

 i Józek Pietrucha (kl. 5) 

Kategoria “Stare wróble” 

IV miejsce – Izabela Karpowicz (kl. 7) 

 Gratulujemy naszym reprezentantom sukcesów. 
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 Ruszyły rozgrywki 

XX edycji turnieju 

„Z Podwórka na 

Stadion o Puchar 

Tymbarku”.   

W tegorocznej 

rywalizacji wzięły 

udział dwie 

drużyny naszej 

szkoły.                                                            

Pierwsza wystartowała w kategorii U 10. W jej skład weszli: Lena Koszur, 

Damian Koźmiński, Szymon Gąd, Antoni Kaiser, Alex Frąckowiak, Piotr 

Szkudlarczyk, Jan Janowicz i Tomasz Łuczak. Chłopcy zajęli pierwsze miejsce 

w eliminacjach gminnych i drugie miejsce w eliminacjach powiatowych,  

co jest dużym sukcesem, gdyż rywalizowali w większości ze starszymi      

kolegami.  

 Druga drużyna , to chłopcy  

z rocznika 2008 i 2009, którzy 

odnieśli podwójne zwycięstwo. 

Zarówno w eliminacjach gminnych, jak  

i powiatowych zajęli pierwsze miejsce i będą reprezentować powiat 

leszczyński w eliminacjach wojewódzkich. W skład tej drużyny wchodzą: Jan 

Mądrzak, Szymon Rohatyński, Filip Ciesielski, Nikodem Szkudlarczyk, Piotr 

Koszur, Marcel Wacławik, Dawid Dratwia, Adam Łuczak, Paweł Kapała  

i Marcel Marchlewski.   
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Dnia 12 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel związany 

z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. 

 Część 

artystyczna, 

którą 

przygotowali 

uczniowie klas 

ósmych oraz 

szkolny zespół 

wokalny, 

wprowadziła 

zgromadzonych 

w atmosferę 

wydarzeń 

poprzedzających 

datę  

11 listopada 

1918 roku. W skrócie przedstawiono sytuację polityczną kraju 

 i podkreślono wolę walki narodu, który aż 123 lata musiał czekać na 

odzyskanie niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

7 listopada, w dniu urodzin Marii Skłodowskiej – Curie, tradycyjnie 

odbywało się w naszej szkole święto patronki. Przybyli na nie zaproszeni 

goście: wójt gminy Święciechowa pan Marek Lorych, przewodnicząca Rady 

Rodziców pani Agnieszka Buszewicz oraz sołtys wsi Święciechowa pan Józef 

Buszewicz. 

Uroczystość rozpoczęto apelem. 

Następnie, w czasie odświętnej gali, 

wręczono statuetki wyróżniającym się 

uczniom w pięciu kategoriach. Wybrano 

najlepszego szkolnego naukowca, 

sportowca, artystę, działacza i fair-

playera.   

Święto Patronki uczczono organizując 

dodatkowo konkurs o polskiej noblistce, 

który był przeznaczony dla uczniów klas 

6-8. Pierwsze miejsce wywalczyła w nim 

klasa 7b, drugie 8b, a 6b zajęła trzecie.                                                                                                             

Na zakończenie uroczystości odbył się szkolny konkurs skoku wzwyż. 
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Rejonowo w tenisie stołowym 

 

Szkoła Podstawowa w Śmiglu, jak co roku, gościła podczas Mistrzostw 

Rejonu Leszczyńskiego najlepszych tenisistów stołowych z klas 4-6.  

 

W zawodach, które odbyły się 5 grudnia, 

wzięła udział reprezentacja chłopców z naszej szkoły. Damian Pindara, 

Sławek Marciniak i Wojtek Szulc zajęli wysokie 5 miejsce w stawce  

10 zespołów. Gratulujemy! 
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Reprezentacja naszej szkoły, 

w skład której weszli: Dawid 

Witkiewicz, Miłosz Gęstwa, 

Mateusz Wiktorowski, 

Patrycja Maćkowiak i Liwia 

Klimpel, wzięła udział w 

Finale Wojewódzkim Szachów 

Drużynowych w ramach 

Igrzysk Dzieci SZS 

Wielkopolska.   

Zawody odbyły się 2 grudnia 

w Zbąszyniu. Po siedmiu 

ciężkich meczach nasza 

drużyna znalazła się wśród  

50 najlepszych szkół w Wielkopolsce. Gratulujemy! 
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27 listopada uczniowie z klas 4-8 bawili 

się na zabawie andrzejkowej.  

Dyskoteka  rozpoczęła się od tańca  „Belgijka”, który zaprezentowali  

uczniowie klas ósmych, a następnie nauczyli swoich młodszych kolegów, jak 

go wykonywać. W sali nr 21 uczniowie klas szóstych przeprowadzali  

wróżby andrzejkowe. Było przekuwanie serc, wróżenie z bierków, kubków  

i rzucanie monetą. Każdy uczestnik dyskoteki mógł nie tylko poznać swoją 

przyszłość, ale także  skosztować przepysznych, maminych babeczek. 

Uczniowie bawili się przy energicznej muzyce, a  na zakończenie 

zatańczono wspólnie makarenę, którą poprowadziły uczennice klas 

siódmych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

              

Z okazji mikołajek,  w naszej szkole zrobiło się bardzo świątecznie.  

Już po raz drugi samorząd uczniowski zakupił żywą choinkę, która stanęła  

w holu szkoły i została pięknie udekorowana przez dziewczęta z klasy 8a. Od 

rana w szkole można było zakupić też świąteczne pierniki przygotowane 

przez mamy uczniów klas 4-8, którym serdecznie dziękujemy za pomoc. 

Każda oddział podarował 50 sztuk łakoci.  Dochód z ich sprzedaży zostanie 

przeznaczony  dla potrzebujących pomocy uczniów naszej szkoły.  

Oprócz słodkości na dzieci czekała jeszcze jedna niespodzianka. 

Wszyscy , którzy 6 grudnia założyli czerwone czapki nie byli pytani przez 

nauczycieli.  

Dzień minął bardzo słodko i szybko. Szkoda, że kolejne mikołajki 

dopiero za rok.  
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 Turnieje odpadowe, to edukacja ekologiczna w nowej odsłonie –  

w formie zawodów sportowych, podczas których niezbędna okazuje się 

wiedza z zakresu segregacji śmieci.  13 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej 

Odpadowy, zorganizowany przez pracowników referatu do spraw 

gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej w Komunalnym Związku Gmin 

Regionu Leszczyńskiego. Rywalizację podjęli uczniowie klas II i III Szkoły 

Podstawowej ze Święciechowy. 

  Podczas konkurencji dzieci sprawdzały i utrwalały wiedzę  

z zakresu segregacji odpadów, a potem podsumowano punkty, którymi były 

kolorowe nakrętki, gromadzone w szklanych słojach po każdej  konkurencji. 

Zwyciężyła drużyna Papy Piera, II miejsce ex aequo otrzymały drużyny 

Szkłaków białego i zielonego, natomiast III miejsce zdobyła klasa, która 

reprezentowała Petunię. 

Wszyscy uczestnicy turnieju, także dopingująca publiczność, otrzymali 

drobne upominki. 
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Najmłodsi w fabryce bombek 

 Uczniowie klas pierwszych i trzecich w ostatnim, przedświątecznym 

tygodniu nauki odwiedzili leszczyńską fabrykę bombek. 

Dzieci miały okazję zobaczyć, jak wydmuchuje się szklane cudeńka, srebrzy,  

barwi i pokrywa wzorem. Święciechowscy uczniowie podglądali przy pracy 

artystki, które ręcznie malowały bombki. Potem zaplanowano warsztaty,  

w czasie których dzieci samodzielnie ozdabiały szklane wyroby przy użyciu 

kleju i różnobarwnych brokatów. Pobyt w fabryce zakończy zakupy  

w firmowym sklepiku.  
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 9 grudnia  grupa uczniów klas siódmych i ósmych wzięła udział  

w warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez fundację „Sztuka 

Leszno”  w ramach projektu „Fotograficzny wir talentów”.  

Podczas zajęć uczestnicy między innymi poznali podstawy fotografii, techniki 

oświetlenia, pracy z osobą fotografowaną oraz technikę  „malowania 

światłem”.  Warsztaty bardzo podobały się uczniom. 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy fundacji Sztuka Leszno za poświęcony nam czas  

i przekazaną wiedzę, a szczególnie Maciejowi Nowaczykowi,  naszemu 

absolwentowi, który był głównym organizatorem warsztatów. Zajęcia były 

współfinansowane ze środków powiatu leszczyńskiego.   
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 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tradycyjnie zagrała w Święciechowie. 

Tym razem jubileuszowo, bo po raz dziesiąty. 

 Tak, jak w ubiegłym roku, zaangażowani w akcję Jurka Owsiaka zgromadzili 

się w sali wiejskiej, w której o 16.00 zrobiło się bardzo gwarno. Publiczność bawiły 

dwa zespoły taneczne: „Marynia” i „Hayat”. Prezentowały się także grupy 

szkolnego teatrzyku „Powsinoga” w inscenizacjach: „Kopciuszek”, „Królewna 

Śmieszka” oraz w jasełkach. Wspomagał je zespół wokalny, który po ostatnich 

sukcesach na konkursach w Lipnie i Kąkolewie popisywał się przepięknymi 

kolędami i pastorałkami. Były też występy mistrzów gwary bukówieckiej, czyli nasi 

uczniowie, którzy zostali laureatami konkursu „Mówimy gwarą”. Szczególnie 

atrakcyjny okazał się występ Wiktorii Mitury z ósmej klasy, prezentującej akrobacje 

na podwieszonym kole. Na zaproszenie organizatorów, do sali wiejskiej przybyła 

grupa z Niechłodu, która zaprezentowała dwa przezabawne skecze: „W sklepie”, 

„Wigilia wegetarian”.  Między występami odbywały się licytacje, na których 

można było nabyć gadżety przesłane przez Jurka Owsiaka lub ofiarowane przez 

miejscowych darczyńców. Do kupienia były vouchery: na przejażdżkę konną 

ufundowany przez państwa Chorążaków, na weekend w Norwegii 

zasponsorowany  przez pana Henryka Zygmanowskiego, na urodziny dla 10 dzieci 

w KreoPlanecie prowadzonej przez panią Alicję Nowak, do pizzerii „Paśnik” 

ufundowane przez panią Jolantę Antoniak. Do kupienia były także sportowe 

akcesoria  Agnieszki Jerzyk, prace plastyczne pani Agaty Mrozińskiej i pani Emilii 

Giery. Dodatkowo, w czasie imprezy, w zamian za wsparcie akcji Jurka Owsiaka, 

można było wykonać zabieg pielęgnacyjny na dłonie. Tę niespodziankę zapewniły 

panie Ewa Borkowska i Bogumiła Stawecka, które dodatkowo ufundowały 

vouchery na inne usługi kosmetyczne. 

Oprócz popisów artystycznych, czekały także atrakcje kulinarne: słodka 

kawiarenka, prowadzona przez Radę Rodziców oferowała domowe ciasta 

upieczone przez mamy naszych uczniów, panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

„Włościanki” serwowały znakomite hot-dogi i hamburgery. Była też wata cukrowa. 

 Wspólna zabawa trwała  do 20.00. W trakcie tegorocznego finału, podobnie 

jak w całej Polsce, znów pobito rekord. 

Zebrano 21 569,33 zł. 

 Wolontariuszami w tym roku byli: Marta Maciejewska, Anastazja Matyla, 

Wiktoria Gabryel, Maja Klefas, Mikołaj Chorążak, Jan Drost, Filip Jamroziak, 

Mikołaj Kujawski, Mateusz Kujawski, Vanessa Duda, Vanessa Torczyńska, Wiktoria 

Szłapczyńska, Igor Nowak, Hanna Andrzejewska, Oliwia Lipowa, Jakub Pejski, 

Ignacy Pietrucha, Paweł Żyliński  

Najwięcej do puszki wolontariusza zebrała Maja Klefas –  981,73 zł. 
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Puste brzuszki 

napełnione 

 W styczniu, z 

inicjatywy pani Kamili 

Skrzypczak, 

przeprowadzono w 

szkole akcję „Pusty 

brzuszek”. Polegała ona na 

zbiórce karmy dla 

bezpańskich psów i kotów. 
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Pusty brzuszek 

 Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Było to możliwe dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu uczniów – od pierwszej do ósmej klasy. Zebrano 

ponad 200 kg pożywienia, które zostało przekazane do schroniska  

w Henrykowie. 

- Jednorazowa akcja nie rozwiąże problemu przebywających w schronisku 

zwierząt, ale może zwróci uwagę i zwiększy zainteresowanie ich losem – 

powiedziała organizatorka wydarzenia. 
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Nasi znowu w Łodzi 

Tradycyjne w lutym, duża grupa uczniów naszej szkoły wybrała się wraz  

z opiekunami na Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny Orlen Cup  

do Łodzi.  

Jak co roku, była to okazja do obejrzenia na żywo gwiazd światowej lekkiej 

atletyki. Świetna atmosfera łódzkiej Atlas Areny udzieliła się wszystkim. Nie 

zabrakło zdjęć i autografów ze sportowymi idolami.   

    Uczniowie mogli wziąć udział w wyjeździe dzięki pomocy Wójta Gminy 

Święciechowa i Senatora RP Wojciecha Ziemniaka. 

 

 

 



21 
 

Wspólne muzykowanie na koncercie 

 Od stycznia w naszej szkole prowadzone są zajęcia  

z muzykoterapii. Uczestniczą w nich dzieci z pierwszych  

i drugich klas. Prowadzi je pani Lidia Gertner – Woźna,  

specjalista z pracowni artystyczno - terapeutycznej 

“Dmuchawce, latawce”. 

 Maluchy na początku każdych zajęć przechodzą krótką rozgrzewkę, 

wykonują ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. Uczą się posługiwać swoim 

głosem i wykorzystywać go, jako źródło dźwięku. Największą atrakcją są 

jednak instrumenty relaksacyjne i terapeutyczne, w Polsce niezbyt 

powszechne i mało znane. Do tej pory dzieci zapoznały się z kamertonami,  

grały na T-drumsie, kalimbie i dzwonkach. 

 Oprócz ciekawych zajęć, uczestnicy projektu wzięli udział  

w edukacyjnym koncercie muzycznym, który 21 lutego zagrali dla nich 

wykładowcy z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana 

Maciejewskiego w Lesznie. Wykonawcy zapoznali maluchy z brzmieniem 

różnego rodzaju gitar,  saksofonu, klarnetu oraz z ciekawymi instrumentami 

perkusyjnymi. Był też czas na wspólne muzykowanie i śpiewanie. 

 Koncert został zorganizowany, podobnie jak muzyczne zajęcia,  

w ramach projektu „Moja przygoda z muzyką” realizowanego przez 

stowarzyszenie Możemy, które otrzymało dofinansowanie Fundacji BGK  

w programie „Na dobry początek”. Partnerem stowarzyszenia przy realizacji 

tego projektu jest nasza szk. 
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Spotkanie z mistrzem świata 

 W marcu mieliśmy okazję gościć w sali sportowej naszej szkoły  

19 - krotnego rekordzistę Guinnessa w żonglowaniu piłką, pana Janusza 

Chomontka. 

 Jego pokaz odbył się we wtorek, 3 marca i zgromadził na trybunach 

blisko 200 uczniów. Występ został podzielony na dwa bloki, w których 

mistrz prezentował swoje umiejętności, a w przerwie między pokazami 

odbył się konkurs podbijania piłki dla uczniów. Można też było 

porozmawiać i zadać pytanie rekordziście. 

  Na zakończenie pan Janusz rozdał autografy, a całość zakończyło 

wspólne zdjęcie. 
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Walczyli o Puchar Dyrektora 

 

 W środę, 4 marca, odbył się w naszej szkole turniej halowej piłki 

nożnej chłopców z klas IV-VI o Puchar Dyrektora Szkoły. W zawodach wzięły 

udział zaproszone drużyny z terenu gminy Święciechowa i powiatu 

leszczyńskiego. 

  Rywalizowano w dwóch grupach, a rozstrzygnięcie przyniosła faza 

pucharowa. 

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 

1 miejsce -SP Święciechowa. 

2 miejsce - SP Długie Stare. 

3 miejsce -SP Wijewo 1. 

4 miejsce -SP Wilkowice. 

5 miejsce -SP Lasocice. 

6 miejsce - SP Wijewo 2. 

  

Dodatkowo uhonorowano najlepszego strzelca, bramkarza i zawodnika 

turnieju. 

 Każda drużyna otrzymała dyplomy z rąk dyrektora naszej szkoły, pana 

Mirosława Grzelczyka, a trzy najlepsze drużyny - puchary. 

  Dziękujemy za obecność i gratulujemy! 
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 6 marca odbył się w naszej szkole konkurs 

recytatorski. Uczestniczyli w nim uczniowie 

od pierwszych do ósmych klas. Młodsi 

deklamowali wiersze, starsi mogli 

zaprezentować poezję lub fragment prozy. 

 Wszyscy recytatorzy wypadli znakomicie. 

Gratulujemy im pracowitości, talentu, sztuki interpretacji utworów  

i umiejętności pokonywania tremy. 

 Komisja w składzie pani Aleksandra Jackowska – Pietrucha oraz pani 

Ewelina Konieczna, miała trudny wybór, ale w rezultacie jury postanowiło 

nagrodzić następujące osoby: 

                                                                  w kategorii klas II-IV: 

I miejsce - Maja Małecka kl.3 

II miejsce -  Gabrysia Śląska kl.3 

III miejsce - Lliana Musielak kl.3 

wyróżnienia: Julia Zielonarska kl.3 

                       Mateusz Tulewicz kl.1 

                                                                  w kategorii klas V-VI: 

I miejsce - Staś Czubała kl.5 

II miejsce - Józek Pietrucha kl.5 

III miejsce -Lenka Janiszewska kl.5 

wyróżnienie: Weronika Lechańska kl.5 

                                                                  w kategorii klas VII-VIII: 

I miejsce - Jan Drost kl.8 

 

 

 

 Zdobywcy pierwszych, drugich i trzecich miejsc będą nas 

reprezentować w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 12 

marca w Długim Starym. Natomiast laureaci szkolnego konkursu 

recytatorskiego zostaną oficjalnie ogłoszeni i nagrodzeni w czasie Dnia 

Talentów - 21 marca. 
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                                  Żegnamy Panią Małgorzatę Piasecką 

 

 W sobotę, 9 maja 2020r. po ciężkiej chorobie, zmarła Pani Małgorzata 

Piasecka. 

 Od 25 lat uczyła wychowania fizycznego w naszej szkole. Była to postać 

barwna, nietuzinkowa,  nie można było przejść obok niej obojętnie. Wielki 

miłośnik sportu, ale przede wszystkim pasjonat tańca. Prowadziła zespół 

cheerleaderek, którego popisy rozsławiły naszą szkołę na konkursach w całej 

Polsce. 

 W pamięci uczniów zapisała się jako sympatyczny, ciepły nauczyciel 

emanujący dobrą energią, zainteresowany sprawami swoich podopiecznych 

i oddany ich problemom.  

 We wspomnieniach koleżanek  

i kolegów ceniona przede wszystkim za 

spontaniczność, otwartość, 

optymistyczne spojrzenie na świat, 

szukanie plusów w każdej sytuacji. 

Szacunek budziły jej osiągnięcia 

sportowe, a zwłaszcza te związane z 

zespołem cheerleaders. Podziwialiśmy 

ją za umiejętność skracania dystansu, 

łatwość w nawiązywaniu kontaktów  

i talent w znajdowaniu wspólnego 

języka z osobami w każdym wieku – od 

ucznia pierwszej klasy po rodzica. 

 Na stronie internetowej 

zamieszczaliśmy relacje z jej sportowo 

– tanecznych sukcesów. Dzisiaj czeka 

nas smutny obowiązek powiadomienia 

o jej śmierci. Trudno o Pani Małgosi 

myśleć, mówić i pisać w czasie 

przeszłym, ale straciliśmy ją 

bezpowrotnie. Jednak w wielu sercach  

pozostanie o niej pamięć na zawsze. 
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Konkurs Kangur Matematyczny 2020 w  cieniu wirusa 

 W tym roku szkolnym ze względu na pandemię COVID-19 uczniowie 

pisali konkurs matematyczny „Kangur” w dwóch etapach. Najpierw odbył 

się próbny, a następnie właściwy. Oba zostały przeprowadzone on-line na 

platformie edukacyjnej Dzwonek.  

Konkurs odbył się w dniach 25.05-05.06.2020r. w czterech kategoriach 

wiekowych:  

"Kangurek" - kl. II, 

"Maluch" - kl. III- IV,  

"Beniamin" - kl. V – VI,  

"Kadet" - kl. VI i VIII SP. 

Naszą szkołę reprezentowało w „Kangurze”  38 uczniów.   

Wyróżnienia oraz nagrody książkowe zdobyli: 

• Natalia Lechańska  z klasy IIb  

• Pola  Marciniak z klasy Vc  

• Dawid Witkiewicz z klasy VIa 

• Nikodem Szkudlarczyk z klasy VIb  

• Weronika Samelczak z klasy  VIIb  

• Tytus Winiarski z klasy VIIIb  

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. 
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