Gmina Subkowy

Międzyszkolny Konkurs Anioł dla Marci Heleny
Freitas 2017
W Zespole Szkół w Subkowach organizowany został międzyszkolny konkurs zatytułowany ,,Anioł dla Marci". Jest on
odpowiedzią na akcję Adopcja Serca dla Marci Heleny Freitas, czteroletniej dziewczynki z miejscowości Portal de
Furna na wyspie Santiago u zachodnich wybrzeży Afryki. Konkurs jest konkretną formą pomocy misjom, wyrażającą
się w duchowej i materialnej opiece nad najuboższymi dziećmi. Pieniądze pozyskane z wykonanych przez dzieci i
młodzież aniołów, przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z życiem i kształceniem Marci.

Na zakończenie akcji w poniedziałek 30 października 2017 odbył się w naszej szkole performens zatytułowany
,,Wszyscy święci - lubię to". Była to szczególna okazja do promowania świętości jako ważnego modelu kształtowania
postawy życiowej. Podczas długiej przerwy nasi uczniowie wykonali kilka układów tanecznych, odbył się quiz biblijny i
oczywiście anioły w bieli roznosiły słodki poczęstunek. Piękną świąteczną dekorację stanowiła wystawa aniołów, które
napłynęły do naszej szkoły w ramach konkursu ,,Anioł dla Marci"(wykonane również przez uczniów Zespołu
Kształcenia i Wychowania w Swarożynie oraz Szkoły w Małęj Słońcy). Tego dnia jednocześnie nastąpiło zakończenie
powyższego konkursu - wszyscy uczniowie mogli oddać swój głos na jednego, wybranego przez siebie anioła.
Zabawa była przednia, dostarczyła wszystkim dużo radości i uśmiechu. Oby częściej!
Podsumowanie: z przyjemnością informujemy, że na konkurs wpłynęło 191 prac. Cieszy nas tak wielkie
zainteresowanie, tym bardziej, że Konkurs jest częścią akcji charytatywnej. Zwycięskie Anioły wybierali uczniowie
przez głosowanie.Nagroda główna i wyróżnienia zostaną dostarczone do poszczególnych Placówek w dniu 7 listopada
2017r.
Wystawa Aniołów połączona z Kiermaszem Świątecznym odbędzie się 21 listopada 2017r. w Gimnazjum w
Subkowach w godz.15.30 – 17.00. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie edukacji i
wychowania Marci Heleny Freitas z Zielonego Przylądka w ramach akcji charytatywnej „Adopcja Serca”
GRAND PRIX - Jan Lisewski , przedszkole Subkowy, 4-latek

WYRÓŻNIENIA:
1. Przedszkole i klasa 0:
Marta Jankowska – kl.0 Subkowy
Rozalia Szarek – kl.0 Subkowy
Sara Czachorowska – kl.0
Subkowy,
Zosia Kulwińska – kl.0 Mała Słońca
Aleksandra Kołodziej - przedszkole Subkowy
Emilka Leszczyńska - przedszkole Subkowy
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1. SP klasy I- III:
Marika Olech - kl.2 Subkowy
Tymoteusz Pawlusek – kl.2 Subkowy
Julian Ohirko – kl.3 Swarożyn
Zosia Banaś – kl.1 Mała Słońca
Antonina Dziachan – kl.3 Swarożyn
Wiktor Kukczyński – kl.3 Mała Słońca

1. SP klasy IV - VI:
Aleksandra Tryka – kl.4 Mała Słońca
Jakub Przewoźny – kl.4 Mała Słońca
Emilia Wojciechowska – kl.5 Swarożyn
Stefania Groszyk – kl.5 Swarożyn
Weronika Nowosad – kl.5 Subkowy
Kinga Zybura – kl.5 Subkowy

1. klasy SP VII, II gimn., III gimn.:
Oliwia Obremska – kl.7 Mała Słońca
Dominika Minik – kl.7 Mała Słońca
Wiktoria Zielińska – kl.2 gimn. Swarożyn
Paulina Chinc – kl.2 gimn. Swarożyn
Oskar Makowski – kl.2 gimn. Subkowy
Marcel Kaszubowski – kl.2 gimn. Subkowy
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