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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

Szkoła przyłączyła się do akcji
charytatywnej "Szkoło, pomóż i TY", z
której dochód zostaje przeznaczony
na pomoc podopiecznym Fundacji na
Rzecz Osób Niewidomych i Niepeł-
nosprawnych "Pomóż i Ty". W tym
roku zebrane środki zostały przeka-
zane na zakup specjalistycznego
sprzętu rehabilitacyjnego dla Jakuba.
Dzięki akcjom charytatywnym kształ-
tujemy u uczniów pozytywny stosunek
do osób potrzebujących i cierpiących.
Uwrażliwiamy młode pokolenie na po-
trzeby innych ludzi oraz propagujemy
wartości najważniejsze w życiu każ-
dego człowieka: otwartości, życzliwo-
ści i dobroci. Takie działania dla
uczniów będą powodem do dumy
oraz motywacją do podejmowania ko-
lejnych akcji na rzecz potrzebujących.

Tłusty Czwartek, zwany też za-
pustami, nieodłącznie związany jest z
tradycją spożywania pączków lub fa-
worków (w Wielkopolsce znanych
jako chruściki). Rada Rodziców obda-
rowała pysznymi pączkami uczniów
oraz pracowników szkoły. Również
pani Ewa w przedszkolu przygotowała
dla dzieci słodką niespodziankę - fa-
worki. W tym dniu zarówno przed-
szkolacy, jak i uczniowie klas I - III
bawili się na balu karnawałowym pro-
wadzonym przez piratkę Michalinę i
pirata Krzysztofa z grupy TUMKO
TEAM. Mali przebierańcy brali udział
w różnych zabawach z wykorzysta-
niem rekwizytów, korzystali z dmu-
chanych zjeżdżalni i zamków. Za
udział w poszczególnych konkuren-
cjach otrzymywali słodkie nagrody, a
na zakończenie dwugodzinnej za-
bawy - balonowe zwierzątka, ser-
duszka i miecze.

5 lutego odbyły się Mistrzostwa
Szkolne w Warcabach Klasycznych,
w których wzięło udział 32 uczniów,
rywalizujących ze sobą w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: klasy I - III i
klasy IV - VI oraz z podziałem na
dziewczynki i chłopców. Zawody pro-
wadził Zbigniew Myszuk - prezes
UKS Roszada Lipno. Wyniki przed-
stawiały się następująco: DZIEW-
CZYNKI KLASY I - III: I miejsce -
Dominka Jurczyńska, II - Natasza
Bujak, CHŁOPCY KLASY I - III: I
miejsce - Michał Paszke, II - Jan
Dutka, DZIEWCZYNKI KLASY IV - VI:
I miejsce - Julia Lis, II - Maja Strzel-
czyk, III - Wiktoria Paizert, CHŁOPCY
KLASY IV - VI: I miejsce - Jakub Hom-
ski, II - Szymon Bartlewicz. Uczniowie
ci zakwalifikowali się do kolejnego
etapu - Indywidualnych Mistrzostw
Powiatu Leszczyńskiego i Miasta
Leszna Szkół Podstawowych w War-
cabach Klasycznych. Zdobywcy I, II i
III miejsc otrzymali dyplomy i medale. 

6 lutego sześciu uczniów z klasy
piątej (Wojciech Biały, Krystian Mać-
kowiak, Grzegorz Marciniak, Marcin
Strzelczyk i Dominik Śląski) reprezen-
towało szkołę w etapie okręgowym
Konkursu Przyrodniczego dla

Uczniów Gimnazjów i Szkół Podsta-
wowych, organizowanego przez Pol-
skie Towarzystwo Ochrony Przyrody
"SALAMANDRA", który odbył się w
Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie.
Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć
się z pytaniami dotyczącymi roślin i
zwierząt polskich gór. Niestety nikt z
naszych uczniów nie zakwalifikował
się do etapu wojewódzkiego.

9 lutego w ramach ogólnopol-
skiego programu "Dzieciństwo bez
próchnicy" zakończono w przedszkolu
realizację projektu "Edukacja, promo-
cja i profilaktyka w kierunku zdrowia
jamy ustnej", skierowanego do przed-
szkolaków, ich rodziców i wychowaw-
ców, przygotowanego przez
Akademię Medyczną w Poznaniu.
Celem projektu jest poprawa zdrowia
jamy ustnej dzieci w wieku 3 - 5 lat
oraz wyrobienie prawidłowych nawy-
ków w zakresie higieny jamy ustnej.
W ramach tego projektu odbyło się
spotkanie z edukatorem, w czasie któ-
rego dzieci uczyły się prawidłowo myć
zęby oraz otrzymały zestawy przybo-
rów niezbędnych w higienie jamy
ustnej. W ramach zajęć prowadzo-
nych przez wychowawczynie po-
szczególnych grup, poprzez zabawy
oraz różne działania praktyczne dzieci
dowiadywały się, jak dbać o zęby, jak
się prawidłowo odżywiać i co robić,
aby zapobiec próchnicy. Ponadto
przedszkolacy rozwiązywali zagadki,
wykonywali zadania z kart pracy, czy-
ścili zęby po śniadaniu. W tych dzia-
łaniach towarzyszył im Królik Pampiś
- orędownik czystych zębów. Za sys-
tematyczne mycie zębów w domu
przez dwa miesiące każdy przed-
szkolak otrzymał Pampisiowy Medal.
Rodzicom przekazano poradnik za-
wierający cenne wskazówki doty-
czące zapobiegania u dzieci chorobie
próchniczej.

12 lutego dziesięcioro uczniów
szkoły wzięło udział w Indywidualnych
Mistrzostwach Powiatu Leszczyń-
skiego i Miasta Leszna Szkół Podsta-
wowych w Warcabach Klasycznych,
zorganizowanego przez UKS Ro-
szada Lipno. Każdy uczestnik musiał
rozegrać siedem rund. Niestety
uczniowie nie osiągnęli spektakular-
nych wyników. Najwyżej z naszych
uplasował się Szymon Bartlewicz z
klasy piątej, zajmując w grupie chłop-
ców jedenaste miejsce. W szczególny
sposób powitano najmłodszych
uczestników mistrzostw - każdy z nich
otrzymał pamiątkowy kubek.

W tym samym dniu dzieci z kółka
ekologicznego wzięły udział w wy-
cieczce do Schroniska dla Zwierząt w
Henrykowie, której hasło przewodnie
brzmiało: "I Ty możesz pomóc".
Celem wycieczki było przekazanie
karmy dla zwierząt, gromadzonej
przez dzieci, poznanie zasad funkcjo-
nowania schroniska oraz uwrażliwie-
nie ich na los bezdomnych zwierząt.

Czyste brzegi jezior
Ponad pięćdziesiąt osób przybyło na plażę Jeziora Górzno,

aby wziąć udział w akcji sprzątania brzegów jezior, zorgani-
zowanej przez Zarząd Koła PZW Osieczna 179. Na początku
zebrani podzieleni zostali na dwie grupy, z których jedna sku-
piła się na porządkowaniu Jeziora Górzno, druga udała się
nad Jezioro Świerczyna.

Mając do dyspozycji tak dużą
liczbę chętnych do pracy, sprzą-
tanie rozszerzono o obrzeże
lasów, które otaczają jeziora.
Szczególnie uznanie trzeba
oddać młodym wędkarzom, któ-
rzy z dużym zapałem wykonywali
prace zlecone im przez organiza-
torów. W trakcie kilkugodzinnej
akcji zebrano prawie dwie przy-
czepy śmieci - przeważająca
część zebrana została z lasów
otaczających jeziora. 

Jak widać na załączonych
zdjęciach niewiele śmieci pozos-
tawionych zostało przez łowią-
cych ryby, większość to odpady
gospodarcze i komunalne. 

Po skończonej akcji sprząta-

nia wędkarze spotkali się na
plaży nad Jeziorem Górzno na
wspólnym posiłku. Serwowano
kawę oraz kiełbasę z grilla.

Zarząd Koła PZW Osieczna
179 składa wszystkim wędka-
rzom serdeczne podziękowanie
za poświęcenie wolnego czasu
na poprawienie wizerunku brze-
gów naszych jezior i lasów. Poka-
zaliście, że nie jest wam obojętny
stan środowiska naturalnego nad
naszymi jeziorami. 

Szczególne wyróżnienie na-
leży się Ryszardowi Marciniakowi
i Tomaszowi Frankowi, których
duże zaangażowanie przyczyniło
się do sprawnego przeprowadze-
nia zaplanowanej akcji. 


