
[ 7 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Szkoła i Przedszkole 
Świerczyna

Uczniowie: Dominik Śląski (kl.

IV), Mateusz Kmiecik (kl. V) oraz

szóstoklasistki - Weronika Homska i

Katarzyna Chuda wzięli udział w I

edycji konkursu fotograficznego

"Pstryk Natura". Wśród 37 zapaleń-

ców fotografii wyłoniono laureatów,

wśród których znalazł się Mateusz

Kmiecik, który zajął III miejsce. Jury

zachwyciło się zdjęciem zatytułowa-

nym "Widok z mostu - pejzaż zi-

mowy". Przyznano także 9

wyróżnień. Na uznanie zasłużyły
prace - Mateusza "Grzybobranie"

oraz Weroniki Homskiej "Rzeka

wśród gór". 

Trzecioklasiści wraz z wycho-

wawcą - Joanną Marszałek zorgani-

zowali turniej piłki nożnej dla klas I -

III. Uczestników podzielono na trzy

mieszane drużyny. Najlepsi gracze

"Niebiescy" wbili 4 gole i tym samym

okazali się zwycięzcami. Z wygranej

cieszyli się: Dominika Jurczyńska (kl.

II), Patryk Konieczny (kl. II), Adam

Gralak (kl. II), Maciej Piotrowski (kl.

II), Igor Wójta (kl. I), Maciej Kowalski

(kl. I) i Antoni Sielatycki (kl. I).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-

miątkowe dyplomy.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w

Świerczynie obchodzą Światowy

Dzień Ziemi. Świadome świętowanie

rozpoczęto zgodnie ze szkolną trady-

cją od zasadzenia symbolicznego

drzewka, które utwierdziło wszystkich

w przekonaniu, że ekologia głęboko

zakorzeniła się w każdym dziecku. 

Dzięki Hannie Jakubowskiej odbył
się konkurs ornitologiczny "Ptasi przy-

jaciele". Swą wiedzą wykazywali się
uczniowie klas I - III. Nie było mowy o

"ptasich wpadkach", gdyż w komisji

obok dyrektor Wioletty Klak zasiadł
Janusz Stępniewski, który uchodzi za

"ptasiego speca". Po interesujących

zmaganiach najlepsi okazali się: Mi-

kołaj Kowalski (kl. III), Paweł Kaź-

mierczak (kl. II), Oliwier Rozwalka (kl.

I). II miejsce przypadło: Maciejowi An-

drzejewskiemu (kl. III), Bartoszowi

Wudarczakowi (kl. II), Paulinie Szy-

chulskiej (kl. I). III miejsce uzyskali:

Oliwia Tadeusz (kl. III), Wiktoria Stró-

żyńska (kl. II) i Antoni Sielatycki (kl. I).

W tym dniu zostały także ogłoszone

wyniki konkursu plastyczno - ekolo-

gicznego "Ptaki - śmieciaki", którego

organizacją zajęła się Joanna Mar-

szałek z klasą III. Jury przyznało
miejsca w trzech kategoriach: 

I - przedszkole: I miejsce - Patryk

Łagoda, II miejsce - Jagoda Wojciech

i Zygmunt Wojciech, III miejsce - Artur

Paizert;

II - kl. I - III: I miejsce - Igor Wójta

(kl. I), II miejsce - Antoni Sielatycki (kl.

I), III miejsce - Adam Gralak (kl. II);

III - kl. IV - VI: I miejsce - Kata-

rzyna Chuda (kl. VI), II miejsce - Wik-

toria Paizert (kl. V), III miejsce -

Karolina Golak (kl. VI)

30 kwietnia w Zespole Przed-

szkole i Szkoła Podstawowa w Świer-

czynie uczczono doniosłe wydarzenie

- rocznicę uchwalenia Konstytucji 3

maja 1791 r. Występujący uczniowie

postanowili umocnić narodową tożsa-

mość i w prosty sposób przekazać is-

totne dla najmłodszych Polaków

treści historyczne z II połowy XVIII w.

Nad przebiegiem prac (opracowanie

scenariusza, wybór tekstów piose-

nek, próby, scenografia, charaktery-

zacja, występ) czuwały: Hanna

Konieczna, Hanna Jęsiek oraz Ale-

ksander Glumiński. 

8 kwietnia przedszkolaki uczestni-

czyły w spotkaniu z higienistką
szkolną. Maria Powierzy przyniosła
na zajęcia wielką szczękę oraz odpo-

wiedniej wielkości szczoteczkę do

zębów. Rekwizyty te wywołały wielkie

wrażenie i to dzięki nim zasady zwią-

zane z higieną jamy ustnej oraz pra-

widłowe szczotkowanie ząbków

okazały się prawdziwą zabawą. Od-

byte zajęcia stały się kolejną okazją
do kształtowania nawyków profilak-

tyczno - zdrowotnych.

15 kwietnia najmłodszą grupę
przedszkolaków odwiedzili niespo-

dziewani goście - Joanna Smolna -

Matyja i uczniowie klasy VI. Przynieśli
oni i ofiarowali przedszkolakom włas-

noręcznie wykonaną "Miarkę
wzrostu". Prezent zachwycił dzieci.

Wszystkim bardzo podobały się rów-

nież ozdoby, a szczególnie zwie-

rzątka wykonane techniką origami. 

27 kwietnia przedszkolacy i

uczniowie spotkali się z nowym re-

kordzistą Ginnessa - Krzysztofem

Tumko, który w ciągu 7 dni przebiegł
na bieżni mechanicznej 823,330 km.

Dzieci z zaangażowaniem słuchały
opowieści biegacza o swej pasji i za-

miłowaniu do sportu oraz z zacieka-

wieniem podziwiały trofea. 

5 maja przedszkolaki pojechały na

wycieczkę do Leszna, gdzie czekało
na nich mnóstwo atrakcji i interesują-

cych ludzi. Pierwszym ważnym miejs-

cem była Komenda Państwowej

Straży Pożarnej w Lesznie. Tam też
dzieci wzbogaciły swą wiedzę na

temat nierzadko niebezpiecznej pra-

cy strażaków, charakterystycznego

stroju oraz sprzętu, którym posługują
się w czasie akcji ratowniczych.

Dzieci złożyły także życzenia z okazji

Święta Strażaka. Następnie przed-

szkolaki, spacerując alejkami Parku

1000 - lecia, zwiedziły Minizoo. Nie-

złą gratką okazała się również za-

bawa na placu zabaw.

6 maja przedszkolacy i uczniowie

klas I - III gościli w murach Zespołu
dzieci, młodzież oraz ich opiekunki -

Anielę Sawicką i Agnieszkę Łukaszyk

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego z Rydzyny. Nasi

goście zaprezentowali barwne przed-

stawienie pt. "Śnieżka w tarapatach".

Widzów zachwyciła: fabuła, piękna

dekoracja oraz stroje aktorów. Bra-

wami nagrodzono grę młodych ama-

torów sceny teatralnej.

W surowym klimacie Polski

radzi sobie tylko jeden gatunek

tego gada - żółw błotny, zwany

często również "żelazną żabą",

choć z płazami niewiele ma wspól-

nego. Już od wielu lat obserwo-

wany jest spadek jego liczebności

w całym zasięgu jego występowa-

nia, w tym również w Polsce. W

naszym kraju najwięcej żółwi błot-

nych żyje na Lubelszczyźnie. Po-

zostałe miejsca występowania są
silnie rozproszone, często zanika-

jące. W Wielkopolsce najliczniej-

sza znana populacja żółwia

błotnego znajduje się niedaleko

Drzeczkowa i stanowi ona praw-

dopodobnie pozostałość po silnej

populacji, dla której w 1974 r. utwo-

rzono rezerwat przyrody. Nie wia-

domo od kiedy i ile dokładnie żółwi

tam żyje (choć prawdopodobnie

jest ich coraz mniej), nie wiadomo,

co się dzieje z młodymi… Właści-

wie wiemy tylko, że żółwie są… To

za mało, żeby zagwarantować im

przetrwanie. Zwierzęta te potrze-

bują odpowiednich zbiorników

wodnych do życia, ale równie

ważne jest ich otoczenie - piasz-

czyste, nasłonecznione miejsca

gdzie samice mogą składać jaja. 

Polskie Towarzystwo Ochrony

Przyrody "Salamandra" - organiza-

cja pożytku publicznego zajmująca

się od ponad 20 lat ochroną oj-

czystej przyrody, podjęło się roz-

poznania sytuacji tego ciekawego

gada, w celu zapewnienia mu

wspólnie z mieszkańcami Drzecz-

kowa i okolic właściwych warun-

ków do przetrwania. W bieżącym

roku, dzięki wsparciu firmy AQUA-

NET z Poznania, będziemy się
skupiać na badaniach zachowań
tych zwierząt - m. in. obserwacjach

jak samice radzą sobie ze składa-

niem jaj, jakie pojawiają się zagro-

żenia np. ze strony drapieżników

itp. Oczywiście żaden żółw nie zo-

stanie zabrany czy okaleczony,

wręcz przeciwnie - liczymy, że

nasze działania przyczynią się do

poprawy ich sytuacji na tym stano-

wisku. 

RADOSŁAW DZIĘCIOŁOWSKI,

BORYS KALA

Chrońmy 
żółwie błotne
"Żółwie tempo" często bywa obiektem naszych drwin. Ale
czy warto spieszyć się bardziej, niż te gady? Ich przodkowie
chodzili po Ziemi już ponad 200 tys. lat temu, gdy dinozaury
zaczynały dopiero opanowywać "naszą" planetę. Jak wia-
domo, dinozaury dawno już wyginęły, a żółwie… przetrwały
do dziś.


