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Brat Czesław – franciszkanin
z klasztoru w Osiecznej zmarł w
poniedziałek 1 października, na
sobotę 20 października zaplano-
wano uroczyste obchody 50-lecia
ślubów wieczystych. W osieckim
klasztorze spędził 40 lat. Znany
był z racji wykonywanego przez
siebie zawodu. Był krawcem i
szył ubrania zakonne. Spod jego
rąk wychodziły habity, piuski, ale
też bielizna pościelowa. Ojciec
Salezy, który głosił homilię pod-
czas mszy żałobnej brata Cze-
sława obliczył, że zmarły uszył
około dwóch tysięcy habitów. W
swoją pracę wkładał serce. Zmarł
w pracowni krawieckiej.

Brat Czesław Wincenty Grze-
śkiewicz urodził się 12 lipca 1926
roku w miejscowości Tłukawy w
powiecie obornickim. Jego ro-
dzice – Stanisław i Marianna pro-
wadzili gospodarstwo rolne. Mały
Wincenty wiódł szczęśliwe życie
do chwili wybuchu drugiej wojny
światowej. W 1939 roku miał
ukończoną piątą klasę szkoły
podstawowej. Kilkunastoletni
chłopiec zamiast uczyć się, mu-
siał pracować fizycznie na polach
okolicznych gospodarzy niemiec-
kich. Po wojnie przyszły francisz-
kanin uzupełnił wykształcenie w
zakresie szkoły podstawowej, by
następnie wyuczyć się za
krawca. Tym razem naukę prze-
rwała obowiązkowa służba woj-
skowa. Po przeniesieniu do
rezerwy skończył naukę i uzyskał
dyplom czeladniczy. 

Wincenty Grześkiewicz miał
29 lat kiedy podjął decyzję o
wstąpieniu do zgromadzenia
Franciszkanów Prowincji Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryji
Panny w Katowicach-Panewni-
kach. Dokładnie dwa dni przed
Wigilią Bożego Narodzenia – 22
grudnia 1956 r. przywdział habit
tercjarski, a 16 października
1958 roku rozpoczął Nowicjat I
Zakonu. 

Śluby wieczyste, które w życiu
duchowieństwa są równo-
znaczne z ślubem kościelnym
osób świeckich, brat Czesław –
bo takie imię zakonne przyjął
Wincenty Grześkiewicz - złożył
17 października 1962 roku. Pół
wieku temu. 

W klasztorze franciszkanów

Zabrakło trzech tygodni życia, a wszystko było już przygoto-
wane – przemowy, listy gratulacyjne i okolicznościowe ob-
razki, na których drukowały się już teksty.

Trzy tygodnieza wcześnie

już zaplanowano uroczyste ob-
chody tego jubileuszu. Zamó-
wiono święte obrazki z
wizerunkiem św. Antoniego i bło-
gosławionego Czesława. Brat
Czesław wybrał sobie tekst, jaki
na odwrocie obrazków miał być
nadrukowany. Zabrakło kilku-
nastu dni. Obrazki, już z innym
nadrukiem, uzupełnione datą
śmierci i miejscem spoczynku
oraz modlitwą, nie za jubilata, ale
za zmarłego rozdawano przyby-
łym na pogrzeb. Życzenia, które
prowincjał - ojciec Filemon przy-
gotował specjalnie na uroczys-
tość jubileuszu święceń brata
Czesława odczytał nad jego gro-
bem. Brat Czesław został pocho-
wany na przyklasztornym
cmentarzu 3 października – w
pierwszą rocznicę śmierci swo-
jego imiennika, współbrata za-
konnego - ojca Czesława
Liniewicza.

Brat Czesław w klasztorze w
Osiecznej spędził dużą część
swojego życia ziemskiego i więk-
szą część życia zakonnego. Po
raz pierwszy przybył tu do nowi-
cjatu, po przejściu kolejnych eta-
pów wcielenia do wspólnoty
wrócił do Osiecznej i tu urządził
sobie pracownię krawiecką. Szył
odzienie dla swych współbraci z
klasztoru w Osiecznej i na zamó-
wienie dla innych klasztorów. W
ostatnich latach, ze względu na
zdrowie zaprzestał wykonywania
prac krawieckich, jednak z pra-
cownią nie rozstał się nigdy. To
obok niej miał swoją celę i to
właśnie w pracowni spędzał
wolny czas. Tam też umarł w
wieku 86 lat.

ALDONA NYCZAK 

W pierwszym miesiącu nauki rozpoczęła się kampania wyborcza do Samo-
rządu Uczniowskiego. Reprezentanci z poszczególnych klas w formie plakatu pre-
zentowali hasła i programy wyborcze. Uprawnieni do głosowania uczniowie klas II
– VI oddali swój głos na kandydatów. I tak kreowanie życia szkoły będzie leżeć w
gestii: przewodnicząca – Weronika Homska (kl. IV), sekretarz – Tobiasz Bartlewicz
(kl. IV), skarbnik – Patrycja Wojciechowska (kl. V). Opiekunami Samorządu
Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013 zostali: Aleksander Glumiński i Grze-
gorz Łopaczyk. 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Biegu Olimpijskim – Racot 2012.
Szkolny Klub Sportowy „Jantar” pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie – obok sportowych zmagań zapewnił także spotkanie ze znakomi-
tymi osobistościami: Karolina Kucharczyk – złota medalistka w skoku w dal XIV Ig-
rzysk Paraolimpijskich w Londynie, Agnieszka Jerzyk – uczestniczka Igrzysk XXX
Olimpiady w Londynie, Paweł Baszkowski – trener Agnieszki Jerzyk, Elżbieta Kwiat-
kowska – przedstawicielka Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Od wielu lat uczniowie i przedszkolacy Zespołu uczestniczą w akcji „Sprzątanie
Świata”. W tym roku nie było inaczej. Dzieci posprzątały teren szkoły, jej najbliższe
otoczenie oraz przyległe wsie.  

6 października na trybunach poznańskiego stadionu zasiedli podopieczni Ale-
ksandra Glumińskiego, którzy z niezwykłym zaangażowaniem obserwowali zma-
gania piłkarzy Lecha Poznań z Piastem Gliwice. 

Anita Podrzycka rozbudza w szóstoklasistach zainteresowania astronomią. Za
pomocą internetu daje możliwości do pogłębiania wiedzy i szukania odpowiedzi na
pytania związane z kosmosem. W wyniku intelektualnej przygody z ciałami niebie-
skimi powstały przestrzenne prace, które obrazują Układ Słoneczny. 

Komendant D. Dworniczak na spotkaniu z przedszkolakami, uświadamiał, jak
ważna jest postawa zaufania do policjanta. Mówił też o ostrożności podczas zabaw,
o możliwym niebezpieczeństwie w kontakcie z obcą osobą. Zapoznał dzieci z ist-
niejącymi zagrożeniami związanymi z ruchem drogowym oraz elementarnymi za-
sadami ruchu drogowego. Dzieci podjęły rozmowę i dzieliły się wiedzą na temat
bezpiecznego pokonywania drogi do przedszkola i domu, właściwych zachowań w
trakcie zabaw, sposobów pomocy osobie, która jest w niebezpieczeństwie.   

O święcie swoich kolegów – Dniu Chłopca pamiętają w szkole i przedszkolu
wszystkie dziewczynki. Z tej okazji przygotowują one dla małych mężczyzn miłe
niespodzianki i skromne upominki.

W przedszkolu podejmowane są różne działania proekologiczne. Podczas zajęć
warsztatowych przedszkolacy utrwalają zasady postępowania z wyprodukowanymi
w domach odpadami. Uczą się, czym jest segregacja śmieci i powtórne ich wyko-
rzystanie. Panie pokazują, co można twórczego zdziałać z przedmiotów, które są
już nieprzydatne do codziennego użycia. Powstają w ten sposób prace – papie-
rowe torebki na drobiazgi z jednorazowych talerzyków. 

Rada Rodziców Przedszkola w Świerczynie już po raz trzeci zorganizowała
Giełdę Jesienną, która odbyła się 30 września. Uczestniczyli w niej goście: bur-
mistrz Stanisław Glapiak, radne: Zofia Biała i Mariola Pazoła, przedszkolacy i ich ro-
dziny, pracownicy przedszkola oraz liczni klienci, którzy przybyli, aby kupić
smaczną, ekologiczną żywność: warzywa, owoce, przetwory i domowe ciasta. Te-
reny rekreacyjne przy przedszkolu zamieniły się w restauracyjny ogródek. Wszyscy
chętni mogli wziąć udział w loterii fantowej, w której każdy los wygrywał. Na giełdzie
można było również zakupić używane książki i odzież. Dla dzieci przygotowano za-
bawy na trampolinach, mecz piłki nożnej. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony
na potrzeby przedszkolaków i przedszkola.

Podopieczni Marii Ratajczak zaprosili rodziców do udziału w zajęciach na temat
owoców i warzyw. Wigor przedszkolaków udzielił się także mamom i ojcom, którzy
z wielkim zapałem uczestniczyli: w zabawach, zawodach i plastycznych zmaga-
niach. 

Dzień Edukacji Narodowej stwarza okazję, by w szczególny sposób wyrazić
wdzięczność wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i przedszkola za ich
pracę dydaktyczno-wychowawczą, za trud włożony funkcjonowanie placówki. To
także czas na nagradzanie, uhonorowanie tych, którzy w wyjątkowy sposób przy-
czynili się do polepszania jakości nauczania i pracy szkoły. Nagrodę Burmistrza
Miasta i Gminy Osieczna otrzymały: dyrektor Wioletta Klak oraz Hanna Jaku-
bowska. Galę uświetnił występ uczniów kl. I i III pod kierunkiem Joanny Marszałek
i Hanny Jakubowskiej. Na uznanie dyrektora zasłużyli: Maria Ratajczak, Beata Cza-
bajska, Ewa Matuszak, Anna Kubańda, Marlena Graf, Helena Gimzińska, Marian
Kolan. 

12 października do przyjęcia w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Świer-
czynie przystąpiło 11 kandydatów. W obecności: burmistrza Stanisława Glapiaka,
księdza kanonika Jana Wolniaka, pań radnych: Zofii Białej i Marioli Pazoły, prze-
wodniczącej Rady Rodziców Luizy Bartlewicz, dyrektora Wioletty Klak, grona pe-
dagogicznego, rodziców, starszych koleżanek i kolegów oraz przedszkolaków
pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania na ucznia dokonała
dyrektor Wioletta Klak. Na pamiątkę wychowawczyni Joanna Marszałek wręczyła
swoim podopiecznym okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia. Pierwszo-
klasiści przygotowali część artystyczną. 

Uczniowie klas I – III mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach w ramach
projektów poświęconych integracji dzieci z niepełnosprawnością. Poprzez zabawę
dzieci zostały wprowadzone w problem niepełnosprawności. Dzięki aktywnemu
uczestnictwu w warsztatach, uczniowie stali się wrażliwsi na odmienność, uświa-
domili sobie również, że niepełnosprawny rówieśnik może uczyć się razem z nimi
w jednej klasie.

Szkoła i Przedszkole Świerczyna


