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Witamy Drodzy Czytelnicy!!!
Oto oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer gazetki Szkoły Podstawowej w Świątnikach. Nazwę wymyślił 
Michał Nowak z klasy 3 i to właśnie jego pomysł został doceniony przez całą społeczność szkolną 
i zwyciężył w konkursie. Chcielibyśmy w naszej gazetce umieszczać opisy ciekawych tematów, aktualności 
szkolnych, wydarzeń. Jeżeli będziecie mięli pomysły co powinno się znaleźć w kolejnych numerach to 
prosimy o kontakt, będziemy wdzięczni.
Chcielibyśmy podziękować serdecznie Panu red. Maciejowi Głowackiemu, z którym mięliśmy przyjemność 
spotkać się w naszej szkole za pomoc i cenne rady dotyczące redagowania gazetki. Dziękujemy tez Pani 
Iwonie Stankiewicz, która to spotkanie zorganizowała.
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Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 odbyła się 
w naszej szkole 1 IX 2011r. o godzinie 08.30. Pani Dyrektor 
powitała uczniów, ich rodziców oraz wszystkich pracowników 
szkoły i przybyłych gości. Przed nami 10 miesięcy nauki, mamy 
nadzieję, że owocnej. W naszej szkole nastąpiło kilka zmian m.in. 
mamy nowych nauczycieli: języka angielskiego będzie uczyć Pani 
mgr Barbara Karlińska, a drugi oddział przedszkolny poprowadzi 
Pani mgr Agnieszka Pieluszyńska. Witamy je serdecznie i 
życzymy satysfakcjonującej pracy. 

Program jest odpowiedzią Caritas Polska na tragedię tsunami, która miała miejsce 26 grudnia 2004r. W Azji 
Południowo Wschodniej. Adopcja na odległość ma na celu pomoc konkretnym dzieciom, poszkodowanym 
w wyniku tej tragedii. 
Akcja w naszej szkole polega na tym, że „wirtualnie adoptowaliśmy” 10-letniego chłopca z Indii o imieniu 
Mariadas i co miesiąc wpłacamy określoną kwotę na jego rzecz. Opiekunem akcji jest ks. Zbigniew 
Słobodecki. Każdy z nas może włączyć się w pomoc naszemu koledze z dalekiego kraju wrzucając „grosik” 
do puszki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim. 

Oliwia Wojciechowska
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17-18.09.2011r. na terenie naszej szkoły i boiska odbyło 
się I Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Ziemi 
Wołyńskiej. W sobotę spotkanie rozpoczęło się 
o godzinie 12.00 przed kościołem w Świątnikach 
wprowadzeniem 5-ciu pocztów sztandarowych (pod 
komendą Pana Jerzego Rudnickiego), w tym także 
pocztu naszej szkoły w składzie: Maciej Mierzwiak, 
Magdalena Gałązka, Aleksandra Rudzka (zmiana: 
Martyna Kotwica, Klaudia Polańska). Gości przywitał 
najpierw ks. Zbigniew Słobodecki, a następnie Pan 
Henryk Słowiński. W apelu odczytanym przez Pana 
Ryszarda Zarembę oddano hołd wszystkim 
mieszkańcom dawnego Wołynia, ofiarom 
zamordowanym przez OUN-UPA oraz przez okupantów 
hitlerowskich i stalinowskich, a także żołnierzom 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz innych jednostek wojskowych i odśpiewano „Rotę”. Następnie 
odczytano list skierowany do Harcerzy Hufca „Wołyń” w Równem, którzy tego dnia otrzymali sztandar oraz 
złożono kwiaty i zapalono znicze pod krzyżem i na grobach braci Filończuków, którzy przywieźli do Świątnik 
Cudowny Obraz Matki Boskiej Niewirkowskiej. Podczas uroczystej mszy św., którą koncelebrowali: Wacław 
Kuriata, ks. Zbigniew Słobodecki oraz ks. Jan Bagiński Pan Henryk Słowiński wręczył jako wotum replikę 
wojskowej odznaki 27 Wołyńskiej oraz ziemię z cmentarza i kamień z muru kościoła w Niewirkowie.

Po mszy św. obchody przeniosły się do budynku naszej 
szkoły gdzie można było zobaczyć wystawę zdjęć 
i pamiątek z podróży kresowych, ratowania polskich 
cmentarzy, a następnie wziąć udział w panelu 
konferencyjnym „Wołyń – nasza pamięć i zobowiązanie”. 
Prelekcje prowadzili: Pan Jerzy Rudnicki, Pan Henryk 
Słowiński i Pan Ryszard Zaręba. Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście: Pan Włodzimierz Chlebosz 
(Marszałek Dolnośląski), gen. rez. Jan Kuriata, Pani 
Janina Lacel (Prezes kresowiaków z Ziębic), Pan 
Tadeusz Szewczyk (Prezes kresowiaków z Kłodzka), Pan 
Łukasz Ciołek (kandydat PIS do parlamentu z Wołowa), 
Pani red. Grażyna Orłowska- Sondej (kandydatka 
na senatora z PSL), Pan Michał Jaros (poseł PO), Pan Dariusz Chmura (Burmistrz z Wołowa) i Pan 
Stanisław Dobrowolski (Burmistrz z Sobótki).

Po zakończeniu konferencji wszyscy przeszli na teren boiska szkolnego na festyn kresowy. Można było tam 
spróbować kresowych specjałów (i nie tylko) 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich 
„Avatarki” z miejscowości Goślinów, Stowarzyszenie 
Wsi „Grzymalin” z miejscowości Grzymalin oraz 
mieszkańców Świątnik. Czas umilał uczestnikom 
występ zespołu dziecięcego „Lilia” z Sądowej Woli koło 
Lwowa.

W niedzielę o godzinie 10.00 rozpoczęła się druga 
część konferencji, a o godzinie 13.00 msza św. 
odpustowa koncelebrowana przez ks. bp. Jana 
Bagińskiego. Oficjalne zakończenie I Ogólnopolskiego 
Spotkania Miłośników Wołynia nastąpiło o godzinie 
14.30.
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Dnia 22.09.2011r w Muzeum Ślężańskim w Sobótce odbyło się spotkanie zorganizowane przez Panią Iwonę 
Stankiewicz z okazji wystawy pt. „Noc Księżycowa 5”. Jest to wspólna wystawa prac Pań Grażyny Deryng 
i Anny Malickiej-Zamorskiej.
Na początku spotkania Pani Stankiewicz przedstawiła nam Panią Grażynę Deryng, a następnie sama 
artystka (mama jednego syna i babcia dwóch wnuków) opowiedziała nam nam o swoim życiu i pracy. 
Dowiedzieliśmy się, że jej zainteresowanie sztuką zaczęło się w dzieciństwie, ponieważ jej ojciec był 
historykiem sztuki. Po skończeniu szkoły z internatem u sióstr Felicjanek (gdzie panowała bardzo duża 
dyscyplina) Pani Deryng zdawała na historię sztuki, ale niestety nie dostała się, co po latach okazało się 
szczęściem, bo dzięki temu udało jej się ukończyć kierunek ceramika we Wrocławiu. Na zajęciach 
z malarstwa podczas rysowania aktu krągłości kobiecego ciała zainspirowały ją do stworzenia instalacji z kul 
jako figur doskonałych.
Do swoich prac artystka używa kul o średnicy 5cm (szkliwionych i wypalanych), ale także płótna flagowego, 
tetry oraz luster. Ponieważ porcelana jest bardzo trudnym materiałem wszystkie kule Pani Grażyna musiała 
wytworzyć w fabryce. Dzięki temu, że jak mówi sama artystka tych kul wytworzyła „kilka ton”do dnia 
dzisiejszego może tworzyć swoje prace.
Artystka traktuje tworzenie sztuki jako hobby, ale zdarzało jej się tworzyć  ceramikę użytkową (miski) 
w celach zarobkowych. Pani Grażyna opowiedziała nam także o swoim ukochanym aucie - znaku 
rozpoznawczym - żółtym trabancie, którego ma od wielu lat.

.Na koniec artystka odpowiedziała na kilka naszych  pytań:
– Dlaczego wybrała Pani okolice Ślęży do zamieszkania?
– Nie chciałam mieszkać w mieście w spalinach i lubię pejzaże.
– Co daje Pani kontakt ze sztuką ?
– Kontakt ze sztuką na pewno nie daje pieniędzy (śmiech).
– Ile czasu zajmuje Pani wykonanie pracy?
– Trudno powiedzieć. Praca w fabryce przy produkcji kulek trwała nawet trzy zmiany, ale na przykład 

zmontowanie tej instalacji trwało kilka godzin.
– Dla jakiego odbiorcy tworzy Pani swoje prace?
– Raczej dla wysublimowanego, ponieważ prace są abstrakcyjne.
– Co Pani radzi osobom, które chcą lepiej odbierać sztukę?
– Gdzie będzie następna wystawa?
– Aby lepiej odbierać sztukę trzeba się nią interesować, nawet jeśli się jej nie rozumie, oglądać wystawy, 

programy o sztuce, nawet jeśli coś się wydaje kiczowate.
– Następna wystawa będzie w galerii w Legnicy, będzie miała tytuł „Noc Księżycowa 6”.

Na zakończenie spotkania Pan Piotr Kaczmarzyk dyrektor MOW w Sobótce podziękował Pani Grażynie 
za spotkanie i każdy miał czas na przyjrzenie się wystawie z bliska.
Spotkanie było bardzo ciekawe, czekamy na następne.

Martyna Kotwica i Klaudia Polańska

Dnia 26.09.2011r. odbył się Gminne Zawody w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych kl. IV-VI dziewcząt (10x800m) i chłopców 
(10x1000m) zorganizowane przez Panią Joannę Szukałę. 
Przyjechały do nas szkoły z Rękowa i Rogowa Sobóckiego, 
z każdej szkoły była jedna drużyna chłopców, a dodatkowo z 
Rogowa Sobóckiego jedna drużyna dziewczyn. Zawody trwały 
przez dwie pierwsze lekcje.
Nasza szkoła zajęła drugie miejsce w kategorii chłopców, pierwsze 
miejsce zdobyła szkoła z Rogowa Sobóckiego, trzecie szkoła z 
Rękowa. Wśród dziewcząt I miejsce zajęła SP w Rogowie 
Sobóckim, jako jedyna drużyna w tej kategorii. Po zakończeniu 

biegu odbył się słodki poczęstunek ufundowany przez Pana Grzegorza Wieczorka oraz uroczyste wręczenie 
pucharów i dyplomów przez Panią Dyrektor Ewę Żurawik. Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy!!!
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27 września 2011 roku w naszej szkole odbyły się jesienne 
sztafetowe biegi przełajowe „Między drzewami”, w których 
brali udział uczniowie z klas IV-VI. Każdą klasę 
reprezentowała drużyna składająca się z pięciu osób (2 dz 
+ 3 ch) i każdy z nich miał do pokonania dystans ok. 1000 
m. Składy drużyn:
1. Sztafeta klasy IV (Wiktoria Kidun, Alicja Sączawa, 
Radosław Fedyk, Marcel Olankiewicz, Arkadiusz 
Waniszewski);
2. Sztafeta klasy V (Martyna Kotwica, Oliwia 
Wojciechowska, Jakub Lesycz, Karol Mierzwiak, Dominik 
Wiśniewski);
3. Sztafeta klasy VI (Katarzyna Drożdż, Aleksandra 
Rudzka, Dawid Foltyn, Marcin Kotwica, Bartosz Lach).
Po ogromnym wysiłku jaki towarzyszył zawodnikom 
podczas biegu na I miejscu znalazła się klasa VI , II 

miejsce zajęła klasa IV i III miejsce przypadło klasie V. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za start, 
a pozostałym uczniom za doping swojej klasie. 

Karol Mierzwiak

W naszej szkole dnia 14 X 2011r. odbyło się pasowanie na uczniów klasy pierwszej.
Wychowawcą pierwszaków jest pani Lidia Sączawa. 
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnów: szkolnego i państwowego, po których Oliwier Kwaśniak 
powitał uczniów klasy I. Pierwszaki pokazały nam, że potrafią śpiewać piosenki o jesieni oraz recytować 
wiersze. Po występach odbyło się ślubowanie na flagę narodową i pani Dyrektor pasowała maluchy na 
uczniów. A oto nasi najmłodsi uczniowie:

1. Baszak Oliwia
2. Bednarz Wiktoria
3. Borowski Michał
4. Droszczak Klaudia
5. Hrycak Julia
6. Kuliberda Bartłomiej
7. Kuliberda Dominik
8. Myślecki Krzysztof
9. Olankiewicz Olimpia
10.Romański Oskar
11.Stroka Paweł
12.Węgrowska Karolina

Po klasie pierwszej występowała klasa trzecia z przedstawieniem 
o szkolnej telewizji kablowej i zaśpiewała piosenkę pt. ,,Życie 
Szkolne''. Po piosence nastąpiło składanie życzeń przez panią 
Dyrektor. Emilia Lach i Ula Droszczak wręczały wszystkim 
nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty. Każdy z pracowników 
otrzymał dyplom. Pani Dyrektor ucałowała wszystkich nauczycieli, 
a potem oddała głos Pani Jadwidze Dębickiej – prezes 
stowarzyszenia „Ślężański Krąg ” i Panu Stanisławowi 
Dobrowolskiemu – Burmistrzowi MiG Sobótka, który złożył wszystkim 
uczniom i pracownikom szkoły życzenia. Po przemowach pierwszaki 
dostały prezenty ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły 
i wszyscy uczniowie rozeszli się do klas na krótkie spotkania 
z wychowawcami.

Dominik Radzikowski

Szkoła Podstawowa w Świątnikach 4



Astronomiczny HUMOR

Do Nowaków przyjechała w odwiedziny 
babcia:
- Wnusiu, dobrze się chowasz? – pyta.

- Staram się – wzdycha Pawełek – Ale mama i tak zawsze 
mnie znajdzie i wykąpie...

- Bolku, jak nazywał się Chrobry?
- Nie wiem.
- No, przecież tak jak Ty.
- Nowak?

Jasiu prosi mamę:
- Mamo daj mi 3 zł dla biednego pana.
- A gdzie on jest?
- Tam przed blokiem, Sprzedaje lody.

Ojciec czyta na dobranoc bajkę swojemu synowi. Po pół 
godzinie przychodzi mama i się pyta:
- I co, śpi?
Na to syn odpowiada:
- Nareszcie śpi. 

Michał Cichocki
na podstawie www.wcipy.pl

Rebusy z orbity

Jakub Lesycz

Zagadki nie z tej 
ziemi

1. Do turnieju przystąpili Andrzej, Borys, 
Czesław, Donat, Erwin i Ferdynand. Turniej 
odbywa się w ten sposób, że każdy gra 
z każdym. Rozgrywki trwają pięć dni. 
Codziennie przypadają, trzy mecze. 
Pierwszego dnia Andrzej grał z Czesławem, 
drugiego dnia Borys pokonał Donata, 
trzeciego dnia Andrzej spotkał się 
z Ferdynandem, w czwartym dniu Czesław 
odniósł porażkę z Donatem.
Pytanie:
- Z kim grał Erwin w piątym dniu turnieju? 

2. Ile kwadratów jest na tym rysunku?

Na postawie Ken Russell, Philip Carter „Łamigłówki 
rysunkowe”

Humor z zeszytów
1. Mieszkaniec Pomorza to „Pomorak”
2. Rzucać słowa na wiatr to znaczy „krzyczeć na wiatr”
3. Wyraz dźwiękonaśladowczy to zdaniem uczniów „długi wyraz”
4. Powodem śmierci Mateusza, bohatera z „Ani z Zielonego Wzgórza” była „wiadomość 

o niedostatecznych ocenach Ani”
5. List oficjalny, w którym uczeń poprosi o zachowanie czystości środowiska naturalnego:

„Jak zostawisz w lesie papierek, zje go jakiś zwierz, zadławi się i zdechnie. I tak wyniszczymy 
wszystkie zwierzęta.”

Dzięki uprzejmości Pani Aleksandry Reinhardt

Szkoła Podstawowa w Świątnikach
ul. Parkowa 6

55-050 Sobótka
tel. (71) 316 22 61

sp.swiatniki@wp.pl
www.spswiatniki.sobotka.pl
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