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ŚWIERCZYNA
* Dwunastu uczniów Szkoły Pod-

stawowej w Świerczynie przystąpiło
do Ogólnopolskiego Sprawdzianu
Kompetencji Trzecioklasisty zorgani-
zowanego wspólnie przez Wydaw-
nictwo Pedagogiczne OPERON i
„Gazetę Wyborczą”. Trzecioklasiści
rozwiązywali zadania sprawdzające
umiejętność czytania, pisania, ko-
rzystania z informacji, wykorzystania
wiedzy w praktyce. Tematyka spraw-
dzianu dotyczyła książki Jana
Brzechwy pt. „Akademia pana Kle-
ksa”. Jak sobie poradzili, w tym
pierwszym w ich życiu egzaminie,
okaże się już wkrótce.

* W szkole w Świerczynie odbył
się Szkolny Konkurs „Bądź bez-
pieczny nie tylko na drodze”. W kon-
kursie wzięli udział uczniowie z klas
I-III wyłonieni drogą eliminacji klaso-
wych. Potyczki uczniów obserwowali
dyrektor szkoły Wioletta Klak oraz
kierownik Rewiru Dzielnicowych w
Osiecznej mł. asp.Andrzej Zbiorczyk,
którzy zasiedli w jury konkursu. Zwy-
ciężył zespół, w skład którego weszli:
Łukasz Chudziński z klasy I, Natan
Majchrzak z klasy II oraz Anna Szpi-
lak z klasy III. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy oraz drobne upo-
minki. Miłym akcentem było podzię-
kowanie A. Zbiorczyka za
dotychczasową współpracę oraz
wręczenie maskotki wielkopolskiej
Policji – Pyrka.

* Uczniowie szkoły w Świerczynie
obchodzą Światowy Dzień Ziemi.
Mali ekolodzy z klas I-III wraz z opie-
kunkami kółka ekologicznego i woź-
nym troszczą się o wygląd terenu
wokół szkoły, pielęgnują szkolne
klomby, dosadzając kwiaty. W trosce
o nasze środowisko dzieci zbierają
też zużyte baterie. Mali ekolodzy i
„świetliczaki” kształtują właściwe po-
stawy świadomychmiłośników Ziemi,
dzielą się swoją wiedzą i chęcią dzia-
łania na rzecz środowiska, organizu-
jąc dla swoich koleżanek i kolegów
przedstawienia o tematyce ekolo-
gicznej: „Kochajmy Ziemię, „Winetou,
czerwonoskóry dżentelmen”. Świa-
towy Dzień Ziemi stwarza okazję za-
równo do zabawy, jak i rywalizacji w
konkursach: „Zróbmy kilka kroków
dla Ziemi uroku”, „Świerczyna –moja
miejscowość”. Nagrodzone prace
plastyczne zostaną zamieszczone w
szkolnym albumie pt. „Świerczyna –
moja miejscowość”. Podczas obcho-
dów Dnia Ziemi dyrektor zasadziła
drzewko, które symbolizuje wiarę w
odradzającą się miłość do naszej
ukochanej Ziemi.

* Jak co roku uczniowie klasy III
goszczą swoich młodszych kolegów
z ziemnickiego przedszkola. Przyszli
pierwszoklasiści biorą udział w kon-
kursie wiedzy o szkole. Zmagają się z
trzecioklasistami w zabawach inte-
gracyjnych. Wsłuchują się w głośne
czytanie bajki terapeutycznej "Jak
króliczka Zosia po raz pierwszy po-

szła do szkoły".
* Uczniowie klasy IV i V Szkoły

Podstawowej w Świerczynie wybrali
się na wycieczkę Szlakiem Piastow-
skim. Podziwiali miniaturowe bu-
dowle w Skansenie Miniatur w
Pobiedziskach, następnie pojechali
do Ostrowa Lednickiego, by tam zo-
baczyćMuzeumPierwszych Piastów.
Wielką frajdą dla dzieci była prze-
prawa promem na wyspę. Kolejną at-
rakcją była podróż kolejką
wąskotorową z Gąsawy do Wenecji,
gdzie uczniowie obejrzeli ruiny
zamku Diabła Weneckiego oraz Mu-
zeum Kolejki Wąskotorowej. Z We-
necji udali się do Biskupina, by
zwiedzić Osadę Łużycką. Ostatnim
punktem wycieczki była Katedra w
Gnieźnie.

KĄKOLEWO
* Agata Konopka ze szkoły w Ką-

kolewie zajęła drugie miejsce w kon-
kursie plastyczno-polonistycznym
dotyczącym powstania wielkopol-
skiego. Organizatorem konkursu ad-
resowanego do uczniów wszystkich
szkół na terenie kraju noszących imię
Powstańców Wielkopolskich była
szkoła we Wronkach. Startowało 4
uczniów Kąkolewskiej szkoły.

* W szkole w Kąkolewie zorgani-
zowano Dzień Językowy. W tym dniu
uczniowie starszych i młodszych klas
śpiewali i mówili w języku angielskim
i niemieckim.W quizach dotyczących
wiedzy o języku startowały zespoły
klasowe wyłonione wcześniej pod-
czas eliminacji.

* Tradycyjnie już dzieci i młodzież
z pomocą rodziców przygotowały
Dzień Matki. W kościele parafialnym
w Kąkolewie odbyła się msza św. w
intencji wszystkich mam, a potem w
patio szkoły koncert poświęcony
mamom.

* Kółko historyczne pod przewod-
nictwem Ewy Łapawy już drugi rok
prowadzi program autorski związany
z małą ojczyzną. Uczniowie zapo-
znają się tematami związanymi z his-
torią regionu. Ostatnio uczniowie
poznawali legendy. Skutkiem zdoby-
cia tej wiedzy była wystawa prac pla-
stycznych dotycząca legend, która
pojawiła się na szkolnym korytarzu.

* Tuż po wystawieniu ocen na
drugi semestr uczniowie szkoły w Ką-
kolewie będą uczestniczyć w happe-
ningu pod nazwą Dzień Książki.
Działanie ma zachęcić do czytania
lektur i nie tylko. Tego dnia każdy bę-
dzie mógł opowiedzieć o swojej ulu-
bionej książce

* W przedostatni dzień maja w
szkole w Kąkolewie startuje XIV edy-
cja cyklicznego konkursu ʻszukamy
młodych talentów”. W tym roku
uczniowie i nauczyciele stawiają na
sport propagując hasło: „w zdrowym
ciele zdrowy duch”. W tym dniu, wol-
nym od zajęć dydaktycznych odby-
wają się konkursy quizy, rysowanie
na sztalugach – wszystko związane
ze sportem. Nie zabraknie też oczy-
wiście konkurencji sportowych.

Ze szkół

Jest repatriantem z terenów
wschodnich. Po raz pierwszy przy-
jechał do Polski jako kilkunasto-
letni chłopiec. Nie znał wtedy
ojczystego języka. Po przepro-
wadzce do kraju zamieszkał u cioci
w Środzie Wielkopolskiej. Tam też
skończył liceum, zdał maturę. Se-
minarium Duchowne skończył w
Poznaniu. Praktykę kapłańską
zdobywał w miejscowości Tulka w
powiecie Środa Wielkopolska.
Potem było Otorowo w powiecie
szamotulskim, Piłka koło Krzyża,
Skoki w powiecie wągrowieckim,
Poznań, Mórka w powiecie śrem-

Jubileusz kapłaństwa
Osiecki proboszcz już od czterdziestu lat pełni posługę ka-płańską. Ksiądz Zdzisław Łuniewicz przed kilkoma dniamiobchodził jubileusz kapłaństwa. Ponad połowę tego czasubył duchowym przywódcą w Swarzędzu od czterech lat jestproboszczem osieckiej parafii.

skim. Wreszcie parafia w Swarzę-
dzu od 1983 roku aż do 2004,
kiedy to trafił do Osiecznej. Tutaj
dwukrotnie zainicjował żywy żłó-
bek przy kościele, drogę krzyżową
ulicami miasta. Tutaj rozpropago-
wał marsze nordyckie. Z parafia-
nami i zaproszonymi gośćmi
świętował swój jubileusz w sobotę
24 maja – dzień po rocznicy złoże-
nia święceń kapłańskich. Były ży-
czenia i kwiaty, a goście zostali
zaproszeni na poczęstunek do Je-
ziorek. W lipcu proposzcz skończy
65 lat.

ALDONA KORBIK
Gimnazjaliści z Osiecznej zorganizowali międzyklasowy turniej piłki

nożnej. Z inicjatywą wystąpili dwaj uczniowie: Marcin Gluma i Łukasz
Matuszak. W trudach przygotowań, towarzyszyli im koledzy z klasy. W
turnieju wzięło udział 9 drużyn, w skład których weszło ponad 60
uczniów. Sędziowania podjął się Wojciech Pieczyński. Dzięki ofiarności
kilku osób udało się zdobyć środki finansowe na zakup pamiątkowych
statuetek, nagród rzeczowych. Końcowa klasyfikacja przedstawia się
następująco: 1. Zbieranina MZO, 2. Ząbiaki, 3. Awionicy. Zwycięska dru-
żynę stanowili: Łukasz Kędziora, Tomasz Smyślny, Grzegorz Nie-
zgódka, Michał Ratajczak, Tomasz Nadolny, Hubert Stachowski i
Konrad Kraśner. Królem strzelców został Konrad Borowczyk, a najlep-
szym bramkarzem okazał się Grzegorz Niezgódka.


