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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

4 grudnia od samego rana
przedszkolacy wyczekiwali Świę-
tego Mikołaja. W czasie kiedy
dzieci wesoło bawiły się przy mu-
zyce, pojawił się upragniony gość.
Przedszkolacy pamiętali o imieni-
nach Mikołaja. Z tej okazji złożyły
mu życzenia oraz podarowały
własnoręcznie przygotowane
ozdoby choinkowe i piękną laurkę.

W dniu 7 grudnia z okazji miko-
łajek uczniowie szkoły wyjechali do
kina w Centrum Kultury i Sztuki w
Lesznie. Wyjazd zorganizowała i
sfinansowała Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Świerczy-
nie. Uczniowie klas I - III podziwiali
ślimaka Turbo. Starsi uczniowie
mieli okazję obejrzeć film pt. "Mały
Książę".

Zdobywcami bardzo cennych
nagród w II edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Fotograficznego "Pstryk
Natura" zostali uczniowie klasy VI.
Jakub Homski zdobył II miejsce za
zdjęcie "Samotna sosna w Świer-
czynie" oraz wyróżnienie za zdję-
cie "Jaszczurka", a Mateusz
Kmiecik za zdjęcie "Pasikonik zie-
lony" uplasował się na III miejscu. 

7 grudnia przedszkolaki poz-
nały Frania, małego jeża uratowa-
nego przez panią Dagmarę. Pani
Dagmara opowiedziała dzieciom,
jak znalazła malutkiego jeżyka na
ulicy i co robiła, żeby on przeżył i
przystosował się do warunków do-
mowych oraz jak wygląda jego
funkcjonowanie w dzień i w nocy.

9 grudnia w ramach realizowa-
nego projektu "Poznajemy naszą
Gminę" przedszkolacy spotkali się
z prezesem Towarzystwa Ziemi
Osieckiej - Stanisławem Lenartowi-
czem. Dzieci dowiedziały się, czym
zajmuje się Towarzystwo, jak wy-
gląda herb Osiecznej i co to jest
gwara. Starszaki wręczyły panu
Stanisławowi zebrane w czasie wy-
wiadu z babcią lub dziadkiem
słowa i wyrażenia gwarowe uży-
wane w swoich rodzinach. Pan Le-
nartowicz przygotował dla dzieci
różne ciekawostki dotyczące na-
szej Małej Ojczyzny. 

W drugim tygodniu grudnia
dzieci z przedszkola, w ramach kul-
tywowania tradycji związanych ze
świętami Bożego Narodzenia,
wspólnie z rodzicami uczestniczyły
w pieczeniu pierników. Dochód ze
sprzedaży tych świątecznych słod-
kości zasilił konto rady rodziców.

Również uczniowie klas I - III z
pomocą wychowawczyń i mam
podjęli się upieczenia pierników.
Warsztaty były dla uczniów dużą
frajdą i nauką.

W grudniu odbyły się w przed-
szkolu i szkole ostatnie koncerty
zorganizowane przez Stowarzy-
szenie "Muzyka dla Wszystkich",
współfinansowane przez Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich oraz Bur-
mistrza Miasta i Gminy Osieczna. 

W dniu 18 grudnia w sali gim-
nastycznej Zespołu zostały wysta-
wione jasełka pt. "Trzej królowie".
Przedstawienie przygotowała Jo-
lanta Owsianna, a przed publicz-
nością zaprezentowali się
uczniowie klasy piątej i szóstej. Dy-
rektor Wioletta Klak, Burmistrz Sta-
nisław Glapiak oraz Radni - Zofia
Biała i Zbigniew Demski złożyli
wszystkim widzom świąteczne ży-
czenia. 

Dnia 21 grudnia w przedszkolu
odbyło się świąteczne spotkanie
przy choince. W uroczystości
uczestniczyli zaproszeni goście:
Burmistrz Stanisław Glapiak,
Ksiądz Dziekan Maksymilian
Kamza, Radni - Zofia Biała, Zbig-
niew Demski, Robert Skrzypek
oraz rodzice przedszkolaków.
Dzieci zaprezentowały świąteczny
program artystyczny. Nie zabrakło
też Świętego Mikołaja, który obda-
rował wszystkich prezentami.

Dnia 22 grudnia uczniowie i
nauczyciele spotkali się przy wigi-
lijnym stole. Przybył też gwiazdor
ze swoją pomocnicą - Panią
Gwiazdorową i obdarował prezen-
tami wszystkich bez wyjątku. Klasa
III przygotowała krótki świąteczny
montaż słowno-muzyczny. Wspól-
nie śpiewano kolędy, składano
sobie życzenia, a później przyszedł
czas na konsumpcję pysznych
ciast upieczonych przez mamy
uczniów.

Wykorzystując zimową pogodę,
z inicjatywy Państwa Sielatyckich,
8 stycznia przedszkolacy i ucznio-
wie klas I - III mieli okazję przeje-
chać się prawdziwymi, dużymi
saniami. Był to nietypowy kulig, po-
nieważ zamiast prawdziwych koni
sanie ciągnięte były przez "konia
mechanicznego" - quada. Dzięku-
jemy!

14 stycznia w naszym przed-
szkolu gościliśmy babcie i dziad-
ków.  Specjalnie na tę uroczystość
dzieci przygotowały okoliczno-
ściowe wiersze, piosenki i tańce
oraz wykonały laurki. Po części ar-
tystycznej wszyscy zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek
przygotowany przez mamy. Rów-
nież nasi goście mieli okazję za-
prezentować swoje umiejętności
wokalne przy akompaniamencie
pana Sielatyckiego na akordeonie. 

19 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły odbył się Turniej Tenisa Sto-
łowego im. Andrzeja Wróblewskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna. Wzięło w nim udział 58 zawodników: 21 tenisistek i 37 tenisis-
tów. Oto zwycięzcy:

- w kategorii żaków: 
dziewczęta - Marta Durkowska, Zuzanna Dutkiewicz, Paulina Błocian,

chłopcy: Łukasz Szyrmer, Marcin Maciejczak, Patryk Kryś, 
- w kategorii młodzików:
dziewczęta: Marcelina Wróblewska, Maria Owsianna, Julia Barczyń-

ska, 
chłopcy: Kacper Bartkowiak, Mateusz Klabiński, Szymon Muszyński,
- w kategorii kadetów: 
dziewczęta: Sylwia Skorupka, Weronika Nadolna, Kinga Kanikowska, 
chłopcy: Jakub Mądry, Mikołaj Woźniak, Kacper Fiszer,
- w kategorii juniorów:
dziewczęta: Amelia Kuźniak, Mirella Wróblewska, Paulina Woźniak, 
chłopcy: Wojciech Owsianny, Bartosz Kowalski, Marcin Wróblewski, 
- w kategorii seniorów:
kobiety: Paulina Woźniak, Sylwia Skorupka, Karolina Woźniak, 
mężczyźni: Wojciech Kiermasz, Jakub Knasiak, Tomasz Smoła, 
- w kategorii gra podwójna open:
I miejsce - Wojciech Kiermasz i Tomasz Smoła, II miejsce - Adam Ka-

rolczyk i Patryk Dolatowski, III miejsce - Jakub Knasiak i Jakub Mazan-
kiewicz.

Turniej Tenisa


