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Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Manieczkach – szkoła z pasją
Część 2
Gimnazjum w Manieczkach to oczywiście
historia, zmiany i rozwój edukacyjny, jednakże
przede wszystkim jest to miejsce realizowania
pasji uczniów i nauczycieli. Już od roku 2005
realizowane są w szkole dodatkowe projekty
edukacyjne, które rozwijają wszechstronnie
uczniów, wyposażając ich w umiejętności
planowania i organizacji własnych działań.
Młodzież ma możliwość uczestnictwa
w z a j ę c i a ch p o z a l e k c y j n y ch n p.
fotograficznych, teatralnych, sportowych,
infor matycznych czy też językowych
realizowanych metodą projektu. W trakcie tych
działań organizowane są wyjazdy, począwszy od
zajęć eksperymentalnych w lokalnych firmach,
aż po wykłady na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu na ultranowoczesnym
wydziale biologii.
Uczniowie prowadzili również działania artystyczne pod
pieczą Teatru Nowego oraz Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu na temat Powstania Wielkopolskiego..
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Manieczkach kultywuje
tradycje i wartości, które służą wychowaniu młodzieży w duchu
wzajemnego szacunku, szczególnie dla społeczności lokalnej.
Jednym z przejawów tej działalności jest organizacja cyklicznych
imprez środowiskowych. Największym zainteresowaniem cieszy
się Festyn Rodzinny związany z obchodami Dnia Patrona.
Ważną rolę w życiu szkoły i mieszkańców stanowi
działalność artystyczna uczniów. Wiele zadumy wnoszą Zaduszki
poetyckie, które poprzez słowo i muzykę przekazują uniwersalne
prawdy o życiu człowieka. Jasełka, przedstawienia wigilijne,
występy chóru, współudział w Dożynkach, Dniach Brodnicy
i innych spotkaniach okolicznościowych jednoczą wszystkich
wokół przekazywania tradycji i rozwoju dorobku kulturalnego

naszego regionu
Wychowanie patriotyczne młodzieży jest realizowane
poprzez współorganizację gminnych obchodów Święta
Niepodległości, gromadzących wielu mieszkańców, którzy

w poczuciu dumy mogą zamanifestować przywiązanie do Polski
i naszej małej ojczyzny.
Szkoła dostrzega wyjątkową rolę wychowania fizycznego.
Dlatego też posiada bogatą ofertę zajęć sportowych
i systematyczną organizację zawodów. Chlubą gimnazjum jest
uczniowski klub sportowy skupiający młodzież trenującą
szermierkę. Szpadziści tego klubu odnoszą ogromne sukcesy
w Polsce i za granicą, zajmując czołowe lokaty w turniejach
międzynarodowych. Wśród absolwentów można wyróżnić
reprezentantów Polski w szpadzie i w boksie.
Dodatkowo ze szkołą związani są lub byli wspaniali i zdolni
piłkarze, którzy grają w śremskich i poznańskich klubach
sportowych.. Uczniowie gimnazjum rokrocznie wyjeżdżają na
tygodniowy obóz narciarski w Zieleńcu, gdzie mogą zarówno
nauczyć się jeździć, jak i doskonalić swoje umiejętności
narciarskie. Jesienią i wiosną bardzo często odbywają się sobotnie
rajdy rowerowe, które cieszą się ogromnym
zainteresowaniem. Podczas wyjazdów
uczniowie poznają najciekawsze miejsca
bliższej i dalszej okolicy.
Mocną stroną działalności gimnazjum jest
wyjątkowa aktywność w środowisku lokalnym.
Sprzyja temu bogaty kalendarz imprez
szkolnych i lokalnych oraz działający
wolontariat.
Ceremoniał szkolny tworzy to co jest
nieuchwytne - ducha gimnazjum Rok szkolny
przynosi wiele okazji do organizacji cyklicznych
imprez, które poprzez zabawę,
współzawodnictwo, kontakt z przekazem
artystycznym rozwijają społeczne
i interpersonalne umiejętności uczniów.
Stare polskie przysłowie mówi: „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”. Mamy nadzieję, że
w świetle powyższej charakterystyki słuszną
wydaje się być jego parafraza: „Gimnazjum
poznaliście, warto się nim chwalić”.

Zaprośmy owady pożyteczne do
naszych ogrodów!
Ogrody przydomowe są nie tylko cieszącym oko miejscem
odpoczynku i źródłem świeżych, zdrowych warzyw i owoców.
Nasze ogrody są także domem i miejscem życia dla wielu zwierząt,
w tym licznych gatunków owadów. Owady zasiedlające otoczenie
naszych domów nie tylko ożywiają i zdobią rabaty, grządki i sady.
Są także niezbędnym elementem ogrodowej biocenozy, gdyż bez
nich wiele roślin nie mogłoby zawiązywać owoców i nasion, bo do

go w naszych ogrodach. Murarka to pszczoła samotnica, nie
produkuje miodu jak pszczoła miodna, ale jest niezwykle
sprawnym zapylaczem. Ponadto nie jest agresywna, użądlenia
przez murarkę są niezwykłą rzadkością. Obserwowanie tych
pszczół nawet z bliska jest praktycznie całkowicie bezpieczne.
Budowa domku dla murarek nie jest ani skomplikowana, ani
pracochłonna. Wystarczy w klocku drewna ponawiercać otwory o
średnicy 6-8 mm i długości do 20 cm. Można też przygotować
pęki suchych łodyg trzcinowych także o długości ok. 20 cm.
Ważne, by słoma trzcinowa (zbożowa się nie nadaje) nie była
poniszczona, a pojedyncza rurka miała najwyżej jedno kolanko.
Ponawiercane klocki lub pęki
trzcinowych łodyg należy schować
przed deszczami w zadaszonym,
podobnym do karmnika “domku” i
czekać na zasiedlenie przez
pożytecznych lokatorów, co odbywa
się w kwietniu i maju.
Więcej na temat budowania
domków dla murarek i innych
owadów pożytecznych będzie się
m o ż n a d ow i e d z i e ć p o d c z a s
“Spotkania Korbolowego” w
sobotę 28 marca w Grzybnie –
szczegóły na stronie 1!

zapylenia potrzebują właśnie owadów. Wszystkie drzewa
owocowe i większość kwiatowych roślin ozdobnych to właśnie
rośliny owadopylne. Pomimo tego, że tak wiele zawdzięczamy
owadom zapylającym, rozwój cywilizacji stanowi niestety
zagrożenie dla wielu gatunków tych pożytecznych zwierząt.
Pszczołom, motylom, złotookom i innym insektom nie sprzyja
zanieczyszczenie środowiska, w tym powszechnie stosowana
ochrona chemiczna skierowana przeciwko szkodnikom
atakującym pola uprawne, która nieodpowiednio stosowana
szkodzi także naszym sprzymierzeńcom. Chcąc się odwdzięczyć
za ciężką pracę, jaką owady wykonują zapylając nasze drzewa
owocowe i rośliny ozdobne możemy stworzyć im w naszych
ogrodach lepsze warunki bytowania. Co możemy zrobić?
Możemy sadzić i siać rośliny miododajne i pyłkodajne, które będą
stanowić bogatą “stołówkę” dla owadów pożytecznych.
Wcześnie kwitnące wierzby i inne krzewy oraz rośliny cebulowe
będą przyciągać i żywić owady już od przedwiośnia. Buddleja
zwana motylim krzewem pięknie kwitnie i zwabi swoim zapachem
mnóstwo motyli. Malwy są ulubionymi kwiatami trzmieli,
kwitnąca lebiodka czyli oregano oblegana będzie przez
muchówki. Im więcej roślin kwitnących posadzimy w ogrodzie,
tym więcej owadów do niego zaprosimy. Ale oprócz “stołówki”
możemy owadom zapewnić również “sypialnię”. Proponujemy
zacząć przygodę z poznawaniem owadów pożytecznych od
zbudowania domku dla pszczół murarek ogrodowych. Gatunek
ten występuje pospolicie w całej Polsce i często możemy spotkać

Wiosenne ujęcia
Wiosna już do nas zawitała – przyroda budzi się z zimowego
uśpienia. Oto wybrane ujęcia z leśnych spacerów Pani Katarzyny
Maćkowiak z Nadleśnictwa Konstantynowo.
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