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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

11 lutego grupa starszaków z przedszkola uczestniczyła w zajęciach dotyczą-
cych zdrowego odżywiania. Dzieci dowiedziały się co to jest "piramida żywieniowa",
poznały produkty, które są zdrowe dla prawidłowego funkcjonowania każdego orga-
nizmu. Zajęcia połączone były z działaniami praktycznymi. W tym dniu dzieci same
przygotowały sobie drugie śniadanie.

18 lutego przedszkolaki pojechały na rekreacyjną wycieczkę do "Zaczarowanego
Świata WMB" w Lesznie. 

Szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna “Rekonstrukto", która przygotowała dla
uczniów żywą lekcję historii i zaprosiła w podróż do wieków, kiedy to rycerze z mie-
czem w ręku nie szczędzili wysiłków, by bronić honoru i ojczyzny. Uczniowie mieli
okazję obejrzeć między innymi pojedynek na miecze, zakuwanie w dyby i krzesło tor-
tur. Odbyła się też prezentacja ekwipunku i uzbrojenia rycerzy. Zaprezentowano różne
rodzaje broni, składającej się na rycerski rynsztunek. Dzieci dowiedziały się, jak ka-
rano tych, którzy łamali prawo. 

Wzorem lat ubiegłych, szkoła przystąpiła do konkursu Wiedzy o Wielkopolsce na
etapie powiatowym. W tym roku w zmaganiach konkursowych wziął udział Marcin
Strzelczyk, uczeń klasy V. Uczeń awansował do etapu rejonowego tego konkursu.
Życzymy Marcinowi sukcesów na kolejnych etapach. 

24 lutego uczniowie klas I - III wzięli udział w Gminnych Zawodach Sprawnościo-
wych w Zespole Szkół w Osiecznej. Zawodnicy wystartowali w 3 kategoriach wieko-
wych: klasy I, II i III. Rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół z Kąkolewa, Świerczyny
i Osiecznej. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco: Klasy I - I miejsce wy-
walczyła drużyna ze szkoły w Kąkolewie, II miejsce - uczniowie ze szkoły w Świer-
czynie i III miejsce - drużyna z Osiecznej. Klasy II i III - I miejsce zajęła szkoła w
Kąkolewie, II - Osieczna, a III miejsce - Świerczyna. Wszystkie zespoły otrzymały pu-
chary i dyplomy. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i gratulujemy zwycięz-
com.

Przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach na temat: "Czy wiesz, co jesz?" Zaję-
cia rozpoczęły się wysłuchaniem wiersza A. Muszalskiej "Lenio, czyli mania mnia-
mania", następnie Justyna Piwońska z firmy EKOSFERA przekazała dzieciom
informacje na temat zdrowego żywienia. Problem zdrowego odżywiania zobrazowały
obejrzane filmy. Na zakończenie warsztatów każde dziecko wykonało zadanie pole-
gające na wyborze zdrowych produktów. Nagrodą za prawidłowe wykonanie był
medal "Wiem, co jem".

W lutym obchodzono w klasach I - VI Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji zos-
tały zorganizowane w klasach I - III konkursy: logopedyczno - recytatorski "Łamańce
językowe" oraz kaligraficzny "Mistrz kaligrafii". W konkursie recytatorskim dzieci miały
za zadanie wyrecytować dowolny wierszyk "logopedyczny" autorstwa Małgorzaty
Strzałkowskiej. W konkursie kaligraficznym zadaniem uczestników było staranne prze-
pisanie wiersza J. Brzechwy pt. "Lis" (klasa I) lub wiersza J. Tuwima pt. "Abecadło"
(klasy II i III). W jury zasiedli: dyrektor Wioletta Klak, miejscowa poetka Mariola Pazoła
oraz nauczycielka języka angielskiego Hanna Konieczna. Wyniki są następujące: w
konkursie recytatorskim I miejsce zajął Bartosz Wudarczak, II - Marianna Dutka, III -
Maja Baer, w konkursie kaligraficznym zwycięzcami zostali: I miejsce - Adam Gralak,
II miejsce - Maja Baer, III miejsce - Maksymilian Miler. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i
nagrody - słowniki, które ufundowała Rada Rodziców. Pozostali uczestnicy również
odebrali dyplomy oraz nagrody pocieszenia - kalendarze. 
Uczniowie klas IV - VI w trakcie rywalizacji grupowej musieli wykazać się umiejętno-
ściami polonistycznymi i pracy zespołowej. Zadania konkursowe obejmowały zagad-
nienia: ortograficzne, gramatyczne, językowe, literackie, erudycyjne. Reprezentantami
poszczególnych klas byli: klasy IV - Maciej Andrzejewski, Anna Homska, Katarzyna
Kozica, Maksymilian Matusz, Oliwia Wójta, klasy V - Nikodem Baer, Szymon Bartle-
wicz, Wojciech Biały, Krystian Maćkowiak, Marcin Strzelczyk, klasy VI - Weronika
Homska, Jakub Homski, Daniel Kędziora, Julia Lis, Eryk Michalski. Przyznano I
miejsce klasom IV i V, a II - klasie VI. 

3 marca odbyła się w przedszkolu IV edycja konkursu recytatorskiego "Mój ulu-
biony wierszyk". Oto tegoroczni laureaci: maluchy - I miejsce - Zuzia Kurzawa, II
miejsce - Vanessa Przybylska, III miejsce - Maksymilian Świadek. W grupie starsza-
ków zwyciężyła Bianka Krauze, II miejsce zajęła Michasia Skrzypczak, a III miejsce -
Oliwier Bujak. Jury przyznało również wyróżnienia, otrzymali je: Madzia Olejnik, Ma-
tylda Gąsiorek, Jasiu Stachowiak, Alicja Pazoła, Marcelina Golak, Zosia Kasperska,
Kamilka Łagoda, Julka i Asia Banasik, Kuba Łagoda i Mateusz Jenczak.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerczynie biorą udział w ogólnopolskim kon-
kursie "Wielka Liga Czytelników", którego głównym celem jest promowanie rodzin-
nego czytania. Zaangażowani czytelnicy zobowiązani byli do wnikliwej analizy treści
książek z listy konkursowej oraz do rozwiązania 10 testów. Do kolejnego etapu - testu
kwalifikacyjnego do półfinału wojewódzkiego doszło 8 uczniów. Najlepszymi czytelni-
kami zostali: w klasach I - III - Jan Dutka, Marianna Dutka i Bartosz Wudarczak, w kla-
sach IV - VI: Marcin Strzelczyk i Maja Strzelczyk. Wezmą oni udział w drużynowym
półfinale, który odbędzie się 15 kwietnia.

Osiemnaścioro uczniów szkoły wzięło udział w szkolnym konkursie fotograficz-
nym "Moja miejscowość w obiektywie", którego celem było przedstawienie na foto-
grafii walorów kulturowych i przyrodniczych miejscowości z terenu gminy Osieczna.
Jury przyznało następujące miejsca: I - Jakub Homski, II - Maksymilian Miler, III - Eryk
Michalski, IV - Jessica Nowak. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe - al-
bumy przyrodnicze, które ufundowała Rada Rodziców. 

Jak co roku mali mężczyźni w wielkiej tajemnicy przygotowywali się do Między-
narodowego Dnia Kobiet, by 8 marca wręczyć: okolicznościowe kartki, piękne kwiaty
i smakołyki. 

Po generalnym remoncie
salka usytuowana przy osieckim
probostwie została oddana do
użytku. W pomieszczeniu zostały
odnowione sufity, ściany wygip-
sowano i odmalowano, założono
nowe lampy, na podłodze zostały
położone płytki.

Pomieszczenie udało się wyre-
montować dzięki wsparciu burmist-
rza Stanisława Glapiaka, prezes
firmy Budo-Mont Wandy Nowak,
przedsiębiorców Mariusza i Da-
miana Kretschmera, zaangażowa-
nego w życie parafii Sebastiana
Kaczmarka oraz kościelnego Ma-
cieja Rzeźnika. Prezes klubu AA
Bolesław Pawłowski z żoną Wandą
zaprosili osoby, które pomagały w
pracach na oficjalne oddanie do
użytku salki. Nieprzypadkowo działo
się to w 19. rocznicę abstynencji
pana Bolesława.

Przecięcia wstęgi dokonał bur-
mistrz, proboszcz Przemysław Ko-
nieczny oraz Bolesław Pawłowski.

Proboszcz wręczył panu Bole-
sławowi klucze do salki. Gospodarz
spotkania podziękował wszystkim
za pomoc i zaprosił na poczęstu-
nek.

W salce od 19 lat działa klub
Anonimowych Alkoholików. Jego
szefem jest właśnie Bolesław Pa-
włowski. Spotkania odbywają się w
każdy poniedziałek o godz. 18.00.
Natomiast godzinę wcześniej pro-
boszcz odprawia mszę w intencji
trzeźwości. W spotkaniach uczest-
niczy od trzech do nawet dwu-
dziestu osób. Członkowie klubu

dają sobie wzajemne wsparcie.
Spotykają się też z okazji różnych
świąt, angażują się w życie parafii. 

Anonimowi Alkoholicy są wspól-
notą mężczyzn i kobiet, którzy
dzielą się nawzajem doświadcze-
niem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać
swój wspólny problem i pomagać
innym w wyzdrowieniu z alkoho-
lizmu.

Jedynym warunkiem uczest-
nictwa we wspólnocie jest chęć za-
przestania picia.
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Salka po remoncie

Miejscem założenia AA były
Stany Zjednoczone. Inicjatorem
był makler giełdowy Bill Wilson.
Drugim współzałożycielem był 
dr Bob Smith. Jego pierwszy
dzień nieprzerwanej trzeźwości 10
czerwca 1935 roku uważa się za
symboliczną datę narodzin ruchu.

Początki ruchu w Polsce wiążą
się z Poznaniem. Pod koniec lat
60. XX wieku psycholog Maria
Grabowska zaczęła prowadzić za-
jęcia grupowe. Grupa ta zaczęła
samodzielnie funkcjonować jesie-
nią 1974 roku, a później przyjęła
nazwę "Eleusis", i tę datę uznają
polscy AA za swój początek.

Do 1980 roku powstało 5 grup.
W 1982 roku, przy okazji organi-
zowanej przez Instytut Psycho-
neurologiczny (dzisiejszy Instytut
Psychiatrii i Neurologii) w Warsza-
wie konferencji Klubów Abstynen-
ckich, odbyło się pierwsze
ogólnopolskie spotkanie grup AA,
na którym powołano 6-osobową
Tymczasową Krajową Służbę Ano-
nimowych Alkoholików.


