
[ 11 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

19 grudnia 2014 r. w Zespole
Przedszkole i Szkoła Podstawowa od-
było się spotkanie opłatkowe. Tego dnia
gospodarze: dyrektor, nauczyciele
szkoły i przedszkola oraz wszyscy pra-
cownicy po-dziękowali zaproszonym
gościom - przyjaciołom szkoły i przed-
szkola za współpracę, okazane wspar-
cie i zrozumienie. Wśród obecnych
panowała prawdziwie rodzinna atmo-
sfera. Uczniowską formą podziękowań
było bożonarodzeniowe przedstawie-
nie. Dzieci z klas IV i V pod opieką Jo-
lanty Owsiannej przybliżyły historię
narodzin Jezusa w przedstawieniu bo-
żonarodzeniowym pt. „Bóg się rodzi”. 

Wigilie uczniów klas I – III, IV – VI
wraz z wychowawcami i pozostałymi
nauczycielami przebiegały w atmosfe-
rze wzajemnej życzliwości oraz rodzin-
nego ciepła i pojednania. Były płynące
z głębi serca życzenia, opłatek-symbol
chleba i wzajemnego przebaczenia,
drobne upominki. Wspólne ucztowanie i
śpiewanie kolęd zacieśniały więzi i wza-
jemny szacunek.

Hanna Jakubowska w ramach peł-
nienia opieki nad Samorządem
Uczniowskim zorganizowała konkurs
„Recyklingowe ozdoby świąteczne”. Za-
danie polegało na wykonaniu dowolną
techniką najciekawszej i najoryginal-
niejszej ozdoby z materiałów, które na-
dawały się jeszcze do ponownego
wykorzystania. Dzieci wykazały się nie-
zwykłą pomysłowością i wyobraźnią, by
stworzyć z niepotrzebnych przedmiotów
piękne: bałwanki, choinki, aniołki, łań-
cuchy. Nagrodzone zostały następujące
osoby: Katarzyna Chuda (kl. VI) – I
miejsce, Dominika Jurczyńska (kl. II) – II
miejsce, Oliwia Tadeusz (kl. III) – III
miejsce. 

8 stycznia 2015 r. w Kąkolewie od-
była się 10 - jubileuszowa edycja Mię-
dzyszkolnego Konkursu Śpiewaczego.
W gronie 66 uczestników z 12 szkół
znaleźli się nasi uczniowie, którzy wy-
konywali: kolędy, pastorałki i piosenki o
tematyce zimowej. O kunszt artystyczny
małych wykonawców zadbały panie:
Hanna Jęsiek oraz Hanna Jakubowska.
W jury zasiedli: wicedyrektor Zespołu
Szkół w Kąkolewie – Cecylia Glapiak,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury –
Zbigniew Schulz oraz muzyk - Julia Sa-
wicka. Świerczyńską szkołę reprezen-
towali: Bartosz Wudarczak (kl. II) – „Być
tam gdzie Ty”, Wiktoria Stróżyńska (kl.
II) – „Jezus Malusieńki”, Patryk Ko-
nieczny (kl. II) – „Dzisiaj w Betlejem”,
Jakub Kolańczyk (kl. IV) – „Kolęda po-
wstańcza”, Julia Lis (kl. V) – „Złota Je-
rozolima”, Patrycja Prusińska (kl. V) –
„Hej w Dzień Narodzenia” oraz zespół z
klasy I w składzie: Natasza Bujak, Pau-
lina Szychulska i Łukasz Kmieć z pio-
senką „Siedem reniferów”. Uczniowie
zostali wyróżnieni za: umiejętność wy-
rażania emocji, interpretację utworu,
ruch sceniczny, wykonanie utworów z
własnym akompaniamentem, umiejęt-
ność współpracy w zespole.

Szóstoklasiści: Tobiasz Bartlewicz,
Katarzyna Chuda, Karolina Golak, We-
ronika Homska, Anna Laskowska re-
prezentowali szkołę w etapie

okręgowym Konkursu Przyrodniczego
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podsta-
wowych „Parki narodowe Polski” orga-
nizowanego przez Polskie Towarzystwo
Ochrony Przyrody „Salamandra”, który
odbył się w Szkole Podstawowej nr 7 w
Lesznie. Tematyka konkursu obejmo-
wała następujące zagadnienia: położe-
nie parków, rok powstania,
ukształtowanie terenu, osobliwości kra-
jobrazu i przyrody nieożywionej, wystę-
pujące na terenie parków zbiorowiska
roślinne oraz gatunki flory i fauny. Nad
przygotowaniami do zmagań konkur-
sowych czuwała Anita Podrzycka - nau-
czycielka przyrody. 

8 stycznia 2015 r. Anna Laskowska
wzięła udział w etapie rejonowym Wo-
jewódzkiego Konkursu Matematycz-
nego w Lesznie. 

Anita Podrzycka wraz z uczniami
klasy VI zorganizowała wystawę zatytu-
łowaną „Układ Słoneczny”. Szóstoklasi-
ści swą wiedzę na temat ciał niebieskich
zaprezentowali w formie przestrzen-
nych prac, tworząc strukturę tego
układu. Technikę prac nazwać można
„astronomią plastyczno-techniczną”, po-
nieważ oparta jest zarówno na nauko-
wych przesłankach, jak i artystycznej
wyobraźni. 

15 grudnia polonistka – Marlena
Graf uzyskała stopień nauczyciela mia-
nowanego. Tydzień później w obecno-
ści Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna
złożyła uroczyste ślubowanie.

3 grudnia dzieci z przedszkola poz-
nawały tradycje bożonarodzeniowe
związane ze świątecznymi wypiekami.
Wykrawanie i lukrowanie upieczonych
pierników było dla nich wielką atrakcją.
W godzinach popołudniowych dołączyły
również mamy i babcie. Dochód ze
sprzedaży świątecznych pierniczków
zasili konto Rady Rodziców. 

5 grudnia przedszkolaków odwiedził
święty Mikołaj. W tym roku sanie zastą-
pił rowerem. Dzieci szybko wypatrzyły
go przez okno i czym prędzej zaprosiły
do środka. Mikołaj bawił się i tańczył z
małymi gospodarzami przedszkola. Wy-
słuchał także specjalnie dla niego przy-
gotowanych piosenek i wierszy. W
nagrodę wszystkich obdarował słodkimi
upominkami. 

8 grudnia przedszkolaki pojechały
do kina CINEMA 3D w Lesznie, gdzie
obejrzały film pt. „Siedmiu krasnoludków
ratuje Śpiącą Królewnę”. 

19 grudnia w przedszkolu odbyło się
„Świąteczne spotkanie przy choince”. W
uroczystości uczestniczyli zaproszeni
goście: Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna - Stanisław Glapiak, ks. Mak-
symilian Kamza, przedstawiciele władz
lokalnych - radni Zbigniew Demski i Ro-
bert Skrzypek oraz rodzice. Z wizytą
przybył także święty Mikołaj. Przed-
szkolaki z tej okazji przygotowały część
artystyczną. Maluchy wystąpiły w przed-
stawieniu jasełkowym „W Betlejem”.
Starszacy zaprezentowali program pt.
„Podróże świętego Mikołaja”. Były ży-
czenia, prezenty i świąteczna atmo-
sfera.

Nowi radni
W listopadzie podczas I sesji Rady Miejskiej zostali zaprzy-
siężeni nowi, wybrani przez nas radni. Część z nich jest do-
skonale znana, bowiem w radzie zasiada jeśli nie od kilku, to
przynajmniej od początku poprzedniej kadencji. Na łamach
naszego pisma chcielibyśmy więc przedstawić sylwetki no-
wych radnych, wybranych po raz pierwszy. W kolejnych nu-
merach „Przeglądu…” będziemy prezetować kolejne osoby.
Dziś opisujemy Magdalenę Cykę z Wojnowic i Roberta Jara-
czewskiego z Kąkolewa.

Robert Jaraczewski

Pan Robert w Kąkolewie mieszka
od 33 lat, czyli przez niemal całe swoje
dotyczasowe życie, bo jako dwulatek
przyprowadził się tu z rodzicami. Z Ką-
kolewem jest mocno związany, bowiem
to właśnie tu uczęszczał do szkoły pod-
stawowej, po skończeniu której zdobył
zawód stolarza, a potem w Zespole
Szkół Budowalnych w Lesznie zdobył
tytuł technika budownictwa. Dalszym
etapem nauki było Studium Policealne
w zakresie BHP oraz kurs pedago-
giczny. 

Kiedy Robert Jaraczewski skończył
szkołę, jego ojciec otworzył prywatny
zakład stolarski. Pan Robert pomaga
więc tacie. Razem wykonują altanki
ogrodowe, domki letniskowe, ogrodze-
nia, zadaszenia itp. 

Prywatnie od 10 lat ma żonę Ewe-
linę, która także pracuje w Kąkolewie.
Wychowują dwoje dzieci – sześciolet-
niego syna Wojtka i trzyletnią córeczkę
– Julkę. Dzieci uczęszczają do przed-
szkola w Kąkolewie, gdzie pan Robert
już po raz drugi jest przewodniczącym
Rady Rodziców.

W Radzie Miejskiej jest członkiem
Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz
Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Zaznacza, że chciałby działać dla
całej gminy, nie tylko dla swojej rodzin-
nej wsi. 

- Cieszę się, że wyborcy obdarzyli

mnie zaufaniem, dziękuję za głosy od-

dane na mnie. Będę starał się nie za-

wieść zufania wyborców. Jednak chcę

powiedzieć, że nie kandydowałem

przeciwko komuś, a po to żeby swoją

osobą i pomysłami wnieść coś do dzia-

łań Rady. Szanuję moich kontrkandy-

datów i w żaden sposób nie chcę

umniejszać ich zasług – mówi Robert
Jaraczewski.

Magdalena Cyka

Magdalena Cyka z Wojnowicami
związana jest od dzieciństwa. Tu się
urodziła, wychowała i mieszka do dziś.
Swoją edukację rozpoczęła w oddziale
przedszkolnym w Kątach, potem była
szkoła podstawowa i gimnazjum w
Osiecznej. W Zespole Szkół Ekono-
micznych w Lesznie ukończyła techni-
kum z tytułem technik organizacji usług
gastronomicznych. Obecnie studiuje w
systemie zaocznym w Wyższej Szkole
Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.
W tym roku kończy licencjat. Nie za-
mierza jednak poprzestać na tym i pla-
nuje kontynuować naukę na studiach
magisterskich. 

Od roku pracuje jako asystentka dy-
rektora w Przedszkolu Niepublicznym
nr 2 w Lesznie. 

W Wojnowicach od czterech lat jest
członkiem Rady Sołeckiej i na tym polu
jest aktywna. Wspólnie z innymi Rad-
nymi stara się umilić czas mieszkań-
com wsi poprzez organizację różnego
rodzaju imprez – zabaw karnawało-
wych, dożynkowych, sylwestrowych,
balików i Mikołaja dla dzieci.

- Rodzice prowadzą gospodarstwo

rolne i staram się im pomagać – opo-
wiada o sobie Magdalena Cyka. –

Lubię aktywnie i pożytecznie spędzać

czas, zamiast marnować godziny przed

telewizorem. Kiedy mam wolny czas

spaceruję po okolicy.

Pani Magda jest najmłodszą Radną
w Radzie Miejskiej. Zasiada w Komisji
Oświaty Kultury i Sportu.

- Znajomi namawiali mnie do tego

bym wystartowała. Zgodziłam się, bo

chciałam w ten sposób sprawdzić sie-

bie i to, czy moje działanie rzeczywiście

jest pozytywnie odbierane i czy znajdę

poparcie. Cieszę się, ze wyborcy obda-

rzyli mnie zaufaniem. Chciałabym do-

trzeć do ludzi z mojego okręgu i

dowiedzieć się jakie są ich oczekiwania

– mówi. – Przy okazji dziękuję za

pomoc i wsparcie ze strony rodziców,

dzięki którym mogę robić to, co robię.


