
1 września odbyło się Uro-

czyste Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego 2022/2023. Te-

goroczne rozpoczęcie roku 

szkolnego różniło się od 

poprzednich. Nasza placów-

ka uchwałą Rady Miasta 

została połączone z Przed-

szkolem nr 20 i utworzony 

został Zespół Szkol-

no – Przedszkolny 

nr 6. Tak więc na 

rozpoczęciu roku 

było nas więcej, 

gdyż dołączyły do 

nas przedszkolaki. 

Uroczysta inaugu-

racja odbyła się o 

godz. 9.00 na boi-

sku szkolnym. Uczniowie 

klas 6 przywitali gości oraz  

wystąpili w krótkiej, ale 

zabawnej akademii. Oprócz 

pani Dyrektor i Grona 

Pedagogicznego obu pla-

cówek, gościliśmy zapro-

szonych na tę uroczy-

stość: Prezydenta Grze-

gorza Kulawinka, Naczel-

nik Wydziału Edukacji 

Ewelinę Dudek, oraz 

Przewodniczącego Komi-

sji Edukacji, Kultury i Spor-

tu Mariana Durleja. 

Po uroczystości uczniowie 

mieli pierwsze spotkanie z 

wychowawcami klas. 
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Do ogólnopolskiej Akcji 

Sprzątania Świata pod 

hasłem „ Wszystkie 

śmieci są nasze” dołączy-

li również uczniowie z 

klas 3 – 8 sprzątając 

swoją najbliższą okolicę. 

Natomiast w klasie 2 

dzieci uczestniczyły w 

zajęciach bibliotecznych 

podczas, których uczyły 

się segregować śmieci 

oraz zapoznały z termi-

nem „recykling”. Obej-

rzały również film edu-

kacyjny dla dzieci i wy-

słuchały książki „Basia i 

śmieci” autorek Zofii 

Staneckiej i Marianny 

Oklejak. Wykazały się 

wcześniej zdobytą wiedzą 

rozwiązując quiz oraz karty pracy dotyczą-

ce segregacji śmieci. ia ilości śmieci oraz 

segregacji odpadków. Swoimi wypowie-

dziami uczniowie udowodnili, że starają 

się szanować przyrodę i najbliższe otocze-

nie i bardzo chcą aby świat był czysty i 

przyjazny ludziom.  
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16 września  nasi uczniowie no-

cowali w szkole. Długo czekali 

na ten dzień. Kto nie chciałby 

spędzić niesamowitą noc w 

miejscu, w którym na co dzień 

chodzimy, aby się uczyć? Tym 

razem zamiast nauki były zaba-

wy, gry planszowe oraz roz-

Największą frajdą jednak było 

wspólne nocowanie na sali 

gimnastycznej.   

ne stoły pysznymi drożdżówkami, 

słodkimi jabłkami, napojami i mnó-

stwem nagród. Młodzież – podzielona 

na grupy Ekologów, Matematyków, 

Literatów, Znawców kultury i Artystów 

– chętnie brała udział w zaproponowa-

nych konkursach. Wszyscy walczyli o 

statuetkę Mądrej Sowy. Organizatorem 

było II Liceum Ogólnokształtują-

ce.  Pogoda i humory dopisały. Pozna-

liśmy ciekawe miejsca w Kaliszu, roz-

wiązywaliśmy zagadki z nimi związane 

W sobotę, 8 października odbyła się 

dziewiąta edycja imprezy, która zgro-

madziła 140. uczestników wraz z opie-

kunami z sześciu kaliskich szkół. Na 

mecie czekały na rajdowców zastawio-

a na koniec mogliśmy wejść i zobaczyć 

gmach legendarnego Kopca. Niektórzy 

z nas właśnie tam planują kontynuo-

wać naukę.  
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grywki w piłkę nożną i koszy-

kówkę na oświetlonym boisku. 

Uczniowie śpiewali karaoke 

oraz oglądali filmy. Oczywiście 

musieli też jeść, więc w całej 

szkole pachniało pizzą, keba-

bem i innymi smakołykami. 

 oraz opiekun SU, pani Małgorzata 

Fornalczyk 

Na spotkaniu podzieliliśmy nasze 

obowiązki, a także zaplanowaliśmy 

różne wydarzenia, tj. konkurs ta-

lentów, więcej nocowań w szkole 

czy następną dyskotekę. Uwzględ-

niliśmy także ciekawe dni, na przy-

kład dzień własnego stylu, dni ko-

lorów, dzień bez plecaka czy dzień 

muzyki. Zapowiada się rok pełen 

przeróżnych zdarzeń!  Dnia 27.09 odbyło się pierwsze 

oficjalne spotkanie Samorządu 

Uczniowskiego. W jego skład 

wchodzą m.in.: 

 Paulina Gonera (przewodnicząca) 

 Adrianna Myćka 

 Jędrzej Turkiewicz 

 Tomasz Bryłowski 

 Aleksandra Przyłęcka 

 Łucja Chenczke 

 Gabriela Duleba 

S i e n k i e w i c z o w s k a  s z ó s t k a  

IX RAJD SZLAKIEM BURSZTYNOWYM  

SAMORZĄD SZKOLNY  

NOC W SZKOLE!!!  



rodzicami. Po części artystycznej nastą-

piło uroczyste pasowanie , które składa-

ło się z dwóch części. W pierwszej z 

nich pierwszoklasiści uroczyście ślubo-

wali, że będą dobrymi Polkami i Pola-

kami oraz że będą dbać o dobre imię 

swojej klasy oraz szkoły.  W drugiej 

części Pani Mirosława Mazurowska, 

niczym Król pasujący giermka na ryce-

rza, pasowała pierwszoklasistów na 

uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 6 znanym wszystkim 

„ołówkiem”, po czym wręczyła dyplomy 

oraz każdemy z osobna  - pogratulowa-

ła. Pomagała jej w tym Pani Agnieszka 

Kucharzak. Po pasowaniu uczniowie 

udali się na słodki poczęstunek, po któ-

rym udali się do domów—z rodzicami , 

rzecz jasna. 

 

 

 

25 października odbyło się wydarzenie 

niezwykle ważne dla nas wszystkich. 

Uczniowie klas 1—czego byłem świad-

kiem—zostali pasowani na uczniów 

przez wicedyrektor Mirosławę Mazu-

rowską oraz wychowawczynię klasy 1 

Agnieszkę Kucharzak. Przed pasowa-

niem pierwszoklasiści  w części arty-

stycznej śpiewali piosenki, a także wy-

kazywali się umiejętnościami  aktorski-

mi przed towarzyszącymi im tego dnia 

Maksymilian Mikołajewski, kl. 6a 

 

Osoby dodat-

kowo wyróż-

nione: Seba-

stian Wnu-

czek kl. IIIb  

Mateusz 

Piątkowski 

kl. IIa  
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Pasowanie PIERWSZAKÓW!!!  

wiele różnorodnych strojów, od 

czarownic, aniołów i duchów, po 

postacie z filmów i książek. Szkoła i 

poszczególne klasy również były 

udekorowane, m.in klasa biolo-

giczno-geograficzna. Zawisły tam 

girlandy z czarownicami, sztuczne, 

pajęcze sieci, przy-

klejone duszki i ry-

sunki związane z 

Halloween. Odbył się 

także konkurs na 

najlepszą hallowee-

nową dynię. Mnó-

stwo uczniów wzię-

ło w nim udział, a 

prace były bardzo ciekawe i intere-

sujące. Niektóre z nich miały ka-

pelusze, a inne uśmiechy i trójkąt-

ne oczy. Projekty można było obej-

rzeć na szkolnym korytarzu. 

Po naradzeniu się, jury konkursu wy-

brało najfajniejsze dynie. Zatem wy-

niki przedstawiają się następująco: 

I miejsce zajęli razem: Pola Głowin-

kowska kl. IIIb i Adam Rubiński kl IIa.  

II miejsce: Marcel Silny kl. Va 

III miejsce: Kuba Waszak z kl. IIIa  

Halloween obchodzimy 31 paź-

dziernika, jednak ze względu na to, 

że jest to w tym roku dzień wolny, 

w naszej szkole można było go ob-

chodzić 28 października. Każdy 

mógł się przebrać i pomalować. 

Uczniowie oraz nauczyciele zadbali 

o odpowiednie 

kostiumy, dzięki 

czemu odczu-

walny był jesien-

ny klimat. Moż-

na było ujrzeć 
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Haloween i  ko nkur s na DYNIĘ  



Od początku roku nasi uczennice i uczniowie mogą się pochwalić niesamowitymi osiągnięciami.  

 

Nasze dwie uczennice Oliwia Buda i Hanna Jangas zostały zapro-
szone na konsultacje wojewódzkie Siatkarskich Ośrodków Szkol-
nych rocznika 2010. Obie dziewczyny zaprezentowały się bardzo 
dobrze a Oliwia uzyskała nominację na konsultację regionalną i zo-
stała powołana przez trenera kadry U-14 na zgrupowanie w ra-
mach Programu Kadra Polski U-14, która odbędzie się w listopa-
dzie.  

 

 

Mamy kolejne I-sze miejsce Marysi w Międzynarodowym Tur-
nieju w Gimnastyce Artystycznej PASJA Frozen CUP 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Kalisz w Piłce Nożnej. Nasi uczniowie 
zdobyli 3 miejsce. Młodym piłkarzom gratulował wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. 

 

Wszystkim uczniom serdecznie GRATULUJEMY!!!! 

Julia Przybył rozpoczęła walkę na windsurfingowych Mi-
strzostwach Europy w Brest we Francji w kategorii iQFO-
iL. Julia ma 12 lat, ale będzie pływać w U15 i U17. Wa-
runki są bardzo ciężkie, jest silny wiatr i leje deszcz. 

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW 
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