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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

28 stycznia został rozegrany Tur-
niej Warcabowy Klas I - III. W sporto-
wych zmaganiach wzięli udział
wszyscy uczniowie klas I - III. Po dłu-
gich partiach gry wyłoniono zwycięz-
ców: I miejsca: Hanna Banasik (kl. III),
Michał Paszke (kl. II), II miejsca: Ka-
tarzyna Kozica (kl. III), Patryk Ko-
nieczny (kl. II), III miejsca: Oliwia
Tadeusz (kl. III), Piotr Śliwakowski (kl.
II), IV miejsca: Natasza Bujak (kl. I),
Norbert Niwczyk (kl. II). 

6 lutego w sali gimnastycznej od-
były się Szkolne Mistrzostwa w War-
cabach Klasycznych. Wraz z 32
zawodnikami na trybunach zasiedli i
ich kibice. Po kilkugodzinnych zmaga-
niach wyłonili się zwycięzcy: kl. I - III -
I miejsca - Oliwia Tadeusz (kl. III), Pat-
ryk Konieczny (kl. II), II miejsca -
Hanna Banasik (kl. III), Bartosz Wu-
darczak (kl. II), III miejsca - Dominika
Jurczyńska (kl. II), Michał Paszke (kl.
II), kl. IV - VI - I miejsca - Anna La-
skowska (kl. VI), Szymon Bartlewicz
(kl. IV), II miejsca - Weronika Homska
(kl. VI), Daniel Kędziora (kl. V), III
miejsca - Agata Gralak (kl. VI), Eryk
Michalski (kl. V). Finaliści otrzymali
medale, a wszyscy uczestnicy dy-
plomy. 

Tegoroczne Gminne Zawody
Sprawnościowe Klas I - III miały
miejsce w Szkole Podstawowej w
Świerczynie. Zaciętej rywalizacji to-
warzyszyła świetna zabawa i przy-
jazna atmosfera. Wyniki: klasy I: I
miejsce - SP Kąkolewo, II miejsce -
SP Świerczyna, III miejsce - SP
Osieczna. klasy II: I miejsce - SP
Świerczyna, II miejsce - SP Kąkolewo,
III miejsce - SP Osieczna. klasy III: I
miejsce - SP Kąkolewo, II miejsce SP
Świerczyna, III miejsce - SP Osieczna.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy
oraz puchary ufundowane przez Bur-
mistrza MiG Osieczna Stanisława
Glapiaka.

Marcin Strzelczyk (kl. V) i Tobiasz
Bartlewicz (kl. IV) wzięli udział w eta-
pie powiatowym XIX Konkursu Wie-
dzy o Wielkopolsce. Chłopcy
zakwalifikowali się do dalszego etapu.

W szkole odbyły się konkursy po-
lonistyczne “Wiem, co czytam”, “Ko-
rzystam z różnych źródeł informacji”.
Zwycięzcami okazali się następujący
uczniowie: “Wiem, co czytam” - I
miejsce - Anna Laskowska (kl. VI), II
miejsce - Weronika Homska (kl. VI),
Mikołaj Kaczmarek (kl. VI), III miejsce
- Tobiasz Bartlewicz (kl. VI), Katarzyna
Chuda (kl. VI), Dominik Śląski (kl. IV),
IV miejsce - Maja Strzelczyk (kl. IV);
“Korzystam z różnych źródeł informa-
cji” - I miejsce - Anna Laskowska (kl.
VI), II miejsce - Katarzyna Chuda (kl.
VI), III miejsce - Tobiasz Bartlewicz,
(kl. VI), Daria Jenczak (kl. VI), IV
miejsce - Marcin Strzelczyk (kl. IV),
Julia Lis (kl. V). 

Na balikach karnawałowych bawili
się uczniowie klas I - III i przedszko-
laki. Wszystkie karnawałowe kreacje
były niezwykle piękne. Dzieci brały
udział w zabawach tanecznych i inte-

gracyjnych, a także w konkursach.
Rodzice uświetnili zabawę domowymi
wypiekami. 

Uczniowie kl. IV - VI przygotowują
się do karnawałowego szaleństwa
troszkę inaczej. Przedstawiciele SU
stają się organizatorami - gospoda-
rzami, którzy inicjują różnorodne za-
bawy i to nie tylko taneczne. Można
było wykazać się umiejętnościami:
wokalnymi, aranżacyjnymi, a także in-
terpretacyjnymi. 

Tradycją Szkoły Podstawowej w
Świerczynie jest przeprowadzanie
konkursu plastycznego na najciekaw-
szą walentynkę, którego inicjatorami
są przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego. Zadanie uczniów po-
legało na wykonaniu dowolną tech-
niką najpiękniejszej i
najoryginalniejszej kartki walentynko-
wej. Wyniki konkursu przedstawiają
się następująco: I miejsce - Anna
Homska (kl. III), II miejsce - Natasza
Bujak (kl. I), Katarzyna Kozica (kl. III),
III miejsce - Dominika Jurczyńska (kl.
II). 

Rada Rodziców szkoły w Tłusty
Czwartek ufundowała uczniom oraz
pracownikom placówki pączki. W
przedszkolu o kultywowanie zwyczaju
zadbała Ewa Matuszak, która wraz z
dziećmi upiekła stosy złocistych fa-
worków. 

21 stycznia z okazji Święta Babci i
Dziadka odbyła się w przedszkolu uro-
czystość. Dzieci dla najstarszych
członków rodziny przygotowały wiele
wspaniałych niespodzianek. Maluchy
przedstawiły jasełka pt. "W Betlejem",
natomiast starszaki wystąpiły w hu-
morystycznym przedstawieniu "Koty
babci Doroty" wg utworu W. Drabika.
Program uświetniły również piosenki,
tańce oraz serdeczne życzenia. Se-
niorzy zostali obdarowani przez swe
pociechy oryginalnymi upominkami.
Po części artystycznej wszyscy zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek. Nie
zabrakło też pamiątkowej sesji foto-
graficznej, która uwieczniła to ważne
wydarzenie. 

26 stycznia przedszkolaki obej-
rzały spektakl pt. "Pies Pompon i
Czarna Chmura" w wykonaniu akto-
rów Teatru Pompon z Leszna. 

9 lutego maluchy uczestniczyły w
kolejnych już zajęciach bibliotecznych.
Dzieci poznały budowę książki, a
także dowiedziały się, kim jest: autor,
ilustrator, tłumacz, wydawca. Wysłu-
chały również bajki pt. "Muminki i
pierwszy śnieg". 

W ramach akcji "Cała Polska czyta
dzieciom" dzieci słuchały utworów li-
terackich czytanych przez zaprasza-
nych do przedszkola gości. Lektorami
w pierwszym półroczu byli: Urszula
Borowczyk, Anita Podrzycka, Dag-
mara Ratajczak, Małgorzata Borow-
czyk, Joanna Marszałek, Tatiana
Bujak, Maciej Bujak, Ewa Matuszak,
Magdalena Stachowiak, Magdalena
Skrzypczak. Wszystkim serdecznie
dziękujemy.

Czternaście osób wzięło udział
w gminnych eliminacjach turnieju
wiedzy pożarniczej "Młodzież za-
pobiega pożarom". Uczestników
podzielono na dwie grupy wiekowe
- uczniów szkół podstawowych i
uczniów gimnazjum.

Spośród uczniów szkół podsta-
wowych największą wiedzą wyka-
zali się:

- Anna Laskowska z ZPiSP w
Świerczynie (I miejsce), 

- Weronika Bojek z ZS w Kąko-
lewie (II miejsce), 

- Paulina Bieniek z ZS w Kąko-
lewie (III miejsce)

Wśród gimnazjalistów czołowe

miejsca zajęli:
- Adelina Letza z ZS Kąkolewo

(I miejsce), 
- Jakub Maciejczak z ZS Kąko-

lewo (II miejsce), 
- Bartosz Basiak z ZS Osieczna

(III miejsce). 
Anna Laskowska i Adelina

Letza zakwalifikowały się do etapu
powiatowego turnieju.

Dyplomy i nagrody wręczył bur-
mistrz Stanisław Glapiak. Konkurs
poprowadził Rafał Wypych. Na-
czelnik OPS Osieczna Jakub Kol-
berg zaszczycił spotkanie swoją
obecnością.

Dziewczyny były najlepsze


