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Niezwykłe posągi naWyspie WielkanocnejNiesamowita historiawyspy
W okresie Wielkanocy warto sobie przy-

pomnieć, że wśród bezmiaru archipelagów
Polinezji, znajduje się też Wyspa Wielka-
nocna, należąca do wyjątkowo ciekawych.
Jej powierzchnia wynosi 162,5 km2, a liczba
mieszkańców przekracza 2 tysiące. Są to w
większości Polinezyjczycy, a także Chilijczycy.
Wyspa nazywa się Wielkanocna, gdyż w 1722 r. w dzień Wielkanocy

dotarł do niej holenderski żeglarz J. Roggeveen. Od 1888 r. wyspa należy
do Chile i znajduje się w regionie Valparaiso. Chile kojarzy się nam z wy-
bitnym polskim geologiem i mineralogiem Ignacym Domeyko, nazwanym
ojcem chilijskiego górnictwa. Pamiętamy, że w Chile znajduje się wyjąt-
kowo sucha pustynia Atacama i kraj leży w strefie silnych wstrząsów sejs-
micznych. Wyspa Wielkanocna jest połączona z Chile drogą morską przez
port Valparaiso i drogą lotniczą ze stolicą kraju Santiago. Odległość wy-
nosi około 3 tysiące km.
Kształt wyspy jest trójkątny. Stanowi ona płaskowyż zbudowany z law

wulkanicznych, nad którymi wznoszą się wygasłe ich stożki. Większość
wyspy pokryta jest trawą, a część jest przeznaczona pod uprawę. Miesz-
kańcy sieją trochę kukurydzy, rozwinęła się uprawa bananów, roślin bul-
wiastych (bataty, taro, maniok), drzewa melonowe.
Niezwykła jest historia i sztuka jaką tu zastali odkrywcy wyspy. Praw-

dopodobnie od V wieku n.e. zamieszkiwali ją Polinezyjczycy. W latach
1862 – 1863 część tubylczej ludności wywieźli peruwiańscy handlarze nie-
wolników. Z końcem lat sześćdziesiątych XIX wieku nastąpiła chrystiani-
zacja mieszkańców wyspy.
Wyspa Wielkanocna słynie z około 600 posągów wyciosanych z tufu,

o wysokości 1 – 15 m. Ustawiono je wzdłuż brzegów wyspy. Na głowach
części z nich znajdowały się czerwone peruki. Waga tych kolosów do-
równuje ciężarowi wagonu kolejowego. Jak je transportowano przed erą
techniki, nikt nie wie.
Są tu liczne naskalne reliefy, kamienne platformy, drobne rzeźby kul-

towe oraz drewniane tabliczki pokryte hieroglificznymi znakami. Zabytki
te są od XIX wieku przedmiotem badań naukowych. Uważa się,że są one
dziełem polinezyjskich żeglarzy i nie wyklucza się też wpływów preko-
lumbijskich kultur indiańskich. STANISŁAW JĘDRAŚ

Dużymi krokami zbliża się lato, robi się coraz cieplej, będziemy zrzu-
cać zbędne rzeczy i obuwie. Dlatego w tym numerze opiszę najczęstsze
problemy ze stopami.
Gdy są zdrowe nie zwracamy na nie szczególnej uwagi. Jednak gdy

zaczynają chorować reakcja nasza jest natychmiastowa. STOPY - to o
nich przypominamy sobie wtedy, gdy każdy krok sprawia ból.
Zanim zdecydujemy się na wizytę w gabinecie kosmetycznym warto

zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów:
- czy kosmetyczka zakłada rękawice jednorazowe
- narzędzia muszą być zdezynfekowane
- najlepiej gdyby gabinet był wyposażony we frezarkę czyli urządzenie

do bezpiecznego usuwania zbędnego naskórka na stopach.
Najczęstsze problemy ze stopami :
- WRASTAJĄCE PAZNOKCIE - przyczyną takich paznokci jest nie-

właściwe obcinanie, noszenie zbyt ciasnego, szerokiego lub wysokiego
obuwia, a także predyspozycje genetyczne. Zbyt długie zwlekanie z pó-
jściem do specjalisty może spowodować, że powstanie obrzęk, stan za-
palny a nawet zakażenie, wtedy pomocy może udzielić już tylko chirurg
(ściągnąć paznokieć). Aby tego uniknąć warto wybrać się do gabinetu,
kosmetyczka lub pedikiurzystka odpowiednio wytnie wrastający pazno-
kieć. Można temu zapobiec przycinając go w linii prostej, niezbyt blisko
skóry bo może to wywołać podrażnienia i otarcia.
- NADMIERNE POCENIE - w tym przypadku bardzo ważna jest co-

dzienna kąpiel w wodzie z dodatkiem specjalnych soli na bazie sody i olej-
ków lawendowych, tymiankowych i rozmarynowych. Po kąpieli najlepiej
nałożyć krem dezodorujący zawierający olejek manukowy (naturalna sub-
stancja dezodorująca) oraz aktywny tlenek cynku, który jednocześnie jest
antyperspirantem, działa antybakteryjnie, zapobiega powstaniu stanów
zapalnych i wzmaga gojenie.
- ODCISKI(NAGNIOTEK) - to reakcja naskórka na stały ucisk i tarcie,

który objawia się zrogowaceniem. Odciski mogą powodować ból i duży
dyskomfort nawet utrudniać chodzenie. Pomocne mogą być wygodne buty
lub miękkie wkładki. Warto także moczyć stopy w leczniczych solach.
- MODZELE - to miejsce nadmiernie zrogowaciałego naskórka. Zwykle

jest wyraźnie odgraniczony. Cała powierzchnia modzela ma żółtawy od-
cień i zajmuje większą część stopy niż odcisk. Modzel to reakcja skóry na
stały ucisk i tarcie. Najlepszym sposobem na złagodzenie objawu jest re-
gularne frezowanie lub pilingowanie oraz stosowanie kremów nawilżają-
cych i zmiękczających zawierających mocznik.GABINET URODY "STYL"
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Przedszkole i Szkoła w Świerczynie
21marca przedszkolacy powitali

wiosnę z Marzanną. Program powi-
tania wiosny przez dzieci szkolne
był następujący: przedstawiciele
wszystkich klas wykonali 2 kukły –
Marzanny – jedną dzieci z klas I –
III, drugą uczniowie klas IV – VI. Na-
stępnie odbył się na sali gimna-
stycznej festyn sprawnościowy.
Rywalizowały trzy drużyny, złożone
z uczniów klas I – VI. Zawody prze-
biegały w gorącej atmosferze, kibice
nie żałowali głosów. Po festynie
wszyscy z kukłami przeszli do sadu,
gdzie Marzanny zostały, jak co roku,
spalone.
22 marca uczniowie klas I – II

pojechali do Kąkolewa na Gminne
Zawody Sprawnościowe. Nasi
pierwszoklasiści zdobyli w zawo-
dach I miejsce.
31 marca uczniowie klasy III pi-

sali sprawdzian kompetencji. Dla
trzecioklasistów był to „gorący”
dzień, pełen emocji.
Od jesieni działa w naszej

Szkole Szkolne Koło CARITAS. Ini-

cjatorką założenia Koła była Jolanta
Owsianna, nauczycielka - kate-
chetka. Oficjalne powołanie Koła
odbyło się w lutym, przy obecności
zastępcy dyrektora CARITASArchi-
diecezji Poznańskiej, ks. Tomasza
Rena, który jest jednocześnie opie-
kunem szkolnych kół, pani dyrektor
naszej Szkoły. Wioletty Klak oraz
ks. Jana Wolniaka, proboszcza pa-
rafii świerczyńskiej. Koło liczy 16
członków stałych. To oni wraz z in-
nymi uczniami przygotowali jasełka,
zbierali nakrętki w akcji pomocy
chłopcu choremu na mukowiscy-
dozę. Uczestniczyli w warsztatach
formacyjnych dla działaczy CARI-
TAS, które odbyły się w Poznaniu.
Obecnie przygotowują się do III
zjazdu Szkolnych Kół CARITAS,
który odbędzie się w Licheniu, w
dniach 16 – 17 kwietnia. Działacze
Koła rozprowadzali również kartki w
okresie Bożego Narodzenia, długo-
pisy z logo organizacji, cukrowe za-
jączki wielkanocne i teksty

rozważań drogi krzyżowej.
Pod koniec marca odbyły się eli-

minacje etapu powiatowego XV
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.
Uczniowie pod opieką Haliny
Szajbe od początku roku szkolnego
przygotowywali się do konkursu na
dodatkowych zajęciach. Do elimina-
cji powiatowych przystąpiło czworo
uczniów: Łukasz Chudziński i Kamil
Mróz z klasy IV, Michał Otto z klasy
V i Wiktoria Lorkiewicz z klasy VI.
Cała czwórka zakwalifikowała się
do następnego etapu – rejonowego.
Z tego etapu dwoje uczniów prze-
szło do następnego – wojewódz-
kiego. Są to: Wiktoria Lorkiewicz i
Michał Otto.
5 kwietnia trzynaścioro uczniów

z klasy VI przystąpiło do pisania
sprawdzianu kompetencji. Praco-
wały dwie komisje, ponieważ
uczniowie pisali w dwóch grupach,
jednej na zasadach ogólnych – 11
uczniów i drugiej – 2 uczniów, któ-
rzy mieli nauczyciela wspomagają-
cego i przedłużony czas pisania
sprawdzianu.
6 kwietnia dzieci z klasy II za-

prosiły pierwszoklasistów na przed-
stawienie i wspólne zajęcia.
Dziewczynki z klasy II same upiekły

ciasteczka na poczęstunek. Po
obejrzeniu teatrzyku p.t.
„Ogrodnik” były wesołe zabawy.
Celem zajęć było integrowanie
uczniów klasy II i I.
7 kwietnia na sali gimnastycznej

gościliśmy artystów z Cyrku „Szok”.
Pokazali świetny spektakl, na któ-
rym doskonale bawili się najmłodsi
– dwu i trzylatki, którym towarzyszyli
rodzice, przedszkolacy i dzieci z
klas I – VI. Był clown, czary mary,
popisy gimnastyczne z pytonem,
tresura gołębi, żonglerka, pokazy z
kołami hoola – hop, „olbrzymka”,
czyli artystka Irena na szczudłach.
Dzieci miały okazję pogłaskania
żółto – białego węża – pytona.
Również 7 kwietnia uczniowie

klasy V pojechali do MuzeumOkrę-
gowego w Lesznie. Zwiedzili także
leszczyńską kolegiatę i Starówkę.


