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Badźmy zdrowi -wiemy, więc działamy

Dziś odpowiedź na pytanie
co to jest racjonalne odżywia-
nie?
Racjonalne odżywianie jest to

przemyślany, rozsądny sposób od-
żywiania, pozwalający na osiąg-
nięcie przez dziecko pełnego
rozwoju psychosomatycznego
oraz utrzymanie organizmu w
zdrowiu i maksymalnej sprawno-
ści. Polega na regularnym dostar-
czaniu odpowiednich do wieku,
płci, stanu fizjologicznego i aktyw-
ności fizycznej ilości energii oraz
poszczególnych składników od-
żywczych. Składniki te znajdują się
w prawidłowo przygotowanych i
zestawionych daniach i posiłkach
złożonych z różnorodnych produk-
tów (wszystkiego po trochę) i w ilo-
ściach wynikających z
zapotrzebowania organizmu do

W poprzednim numerze informowaliśmy, że pod takim ha-
słem realizowany jest w szkołach projekt informacyjno - edu-
kacyjny. Skierowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonych
otyłością, nadwagą i chorobami dietozależnymi oraz do ich
rodziców. Zgodnie z obietnicą w każdym kolejnym wydaniu
miesięcznika zamieszczać będziemy garść danych dotyczą-
cych prawidłowego żywienia, aktywności ruchowej, ozna-
czeń na etykietach produktów spożywczych i tak dalej.

jego prawidłowego funkcjonowania
w naturalnych warunkach życia
(np. klimat).
Racjonalne żywienie wymaga

zbilansowania energii, tzn. utrzy-
mania równowagi między ilością
energii dostarczonej z pokarmem,
a jej wydatkowaniem.

Do Przedszkola w Świerczynie
przyjechał krakowski poeta Wie-
sław Drabik. W spotkaniu auto-
rskim zorganizowanym przez
Bibliotekę Publiczną w Osiecznej
w ramach corocznego cyklu lesz-
czyńskich spotkań „Poezja Jesie-
nią” wzięły udział dzieci
przedszkolne oraz z pierwszej
klasy szkoły podstawowej. Dzieci
żywo interesowały się adresowaną
do nich poezją, wspólnie z auto-
rem tworzyły rymy, odgadywały za-

gadki i rebusy, głośno śmiały się z
wesołych wierszyków. Na pa-
miątkę kupiły książki z dziecięcą
poezją i otrzymały rymowane au-
tografy od autora.
Wiesław Drabik z wykształce-

nia jest chemikiem, od 14 lat auto-
rem wierszy. Pierwszy jego wiersz
adresowany był do córki i powstał
w 1995 roku. Od tego czasu autor
ma w swoim dorobku prawie 100
książeczek dla dzieci, do wielu z
nich sam wykonuje ilustracje.

Spotkanie z poetą

Do Polski miał wielki senty-
ment, pokochał gminę
Osieczna, choć jego rodzinne
korzenie sięgały Poznania, a
on sam spędził całe życie poza
krajem, który tak ukochał.
Miły, sympatyczny, otwarty, z

dobrym sercem – tak o nim
mówią ci, którzy go znali. Tuż
przed świętem zmarłych niespo-
dziewanie odszedł Wojciech Ko-
walski. Wielu mieszkańców
gminy zawdzięcza mu wiele,
choć niewielu o tym wie. To
dzięki jego staraniom gmina
otrzymywała dary – choćby po-
darunki dla Ośrodka Opieki Spo-
łecznej – wózki inwalidzkie,
sprzęt rehabilitacyjny, materace;
zabawki dla przedszkoli, wozy
strażackie, mudundury robocze
dla straży, instrumenty mu-
zyczne dla orkiestry, dzięki jego
staraniom dochodziło też do wy-
miany sportowców, dzieci, chó-
rów. Wojciech Kowalski miał
wielkie serce dla Polski i Pola-

ków. Dla ojczystego kraju swoich
rodziców pragnął zrobić wiele.
Podczas każdej z wizyt gości z
Polski Wojciech Kowalski przyj-
mował w swoim domu rodaków,
pragnął im przekazać jak najwię-
cej wiadomości dotyczących
życia w Holandii.
Jego rodzice pochodzili z

Poznania, przenieśli się doAnglii
i to właśnie tam urodził się Woj-
ciech. Rodzice przekazali mu
wiedzę na temat historii, umiał
mówić po polsku, znał polską tra-
dycję, tę wiedzę po latach prze-
kazał swoim dzieciom.
Kowalski jako młody chłopak

bywał w Polsce, podczas jednej
z takich wizyt, na Światowym
Zlocie Młodzieży w Poznaniu
poznał pewną Holenderkę, ta
znajomość przerodziła się mi-
łość. Młodzi wzięli ślub i przenie-
śli się się do Holandii, Tam
prowadził prywatną praktykę sto-
matologiczną. Miał troje dzieci.
Kiedy narodził się pomysł współ-

pracy holenderskiej gminy Zoe-
terwoude z gminą polską Kowal-
ski od razu się w tę kwestię
zaangażował. Pierwszy raz
mieszkańcy naszej gminy zoba-
czyli go 20 lutego 1993 roku u
wojewody w Lesznie. Niecały rok
później nastąpiło podpisanie
umowy o współpracy między
gminami. Od tego czasu Woj-
ciech Kowalski był w Osiecznej
przy okazji każdej wizyty delega-
cji, w tym roku we wrześniu nie
przyjechał. Ostanie spotkanie -
pożegnanie z nim miało się
odbyć miesiąc później. Na po-
grzeb pojechała z osieckiej
gminy delegacja – burmistrz Sta-
nisław Glapiak, Przewodniczący
Rady Miejskiej – Roman Lewicki
i Sekretarz Miasta i Gminy
Zenon Fabiańczyk. Jak mówią –
był to wzruszająca chwila że-
gnać przyjaciela.
Odszedł młody człowiek, miał

dopiero 53 lata.

WOJCIECH KOWALSKIodszedł przyjaciel

więcej aktualności
z gminy?
zobacz:

www.osieczna.pl


