XV Majówka Zaborowska
19 maja 2018 r. na terenie naszej szkoły już po raz 15. odbyła się Majówka Zaborowska impreza integrująca środowisko lokalne. Te coroczne spotkania są doskonałą okazją do
poznania szkoły w Zaborowie, zaprezentowania talentów uczniów, zaangażowania
nauczycieli, rodziców i poznania partnerów szkoły.
Oficjalnego otwarcia XV Majówki Zaborowskiej dokonali: Wójt Gminy Leszno p. Andrzej
Cieślak i Dyrektor szkoły w Zaborowie p. Liliana de Vacqueret. Podczas Majówki gościliśmy
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Zaborowie, które przedstawiły swoje talenty muzyczne.
Wspaniałe występy wokalno-taneczne zaprezentowali również Uczniowie naszej szkoły.
Na pochwałę zasługują także laureaci szkolnego Konkursu „Mam Talent” – mistrzowie tańca,
śpiewu i gry na instrumentach.
Podczas tegorocznej majówki uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności z robotyki,
lepienia z gliny, posłuchać muzyki w wykonaniu zespołów „Ballada”, i „Sami Swoi”, poznać
tajniki sztuki cyrkowej, zakupić ulubioną książkę na stoisku Biblioteki Publicznej w Lesznie
i wybrać piękną sadzonkę do swojego ogrodu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
dmuchana zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, konne przejażdżki, malowanie koszulek
i czapek z daszkiem , wykonywanie nakrycia głowy własnego pomysłu, zajęcia
z papieroplastyki i kącik dla miłośników książki przygotowany przez naszych nauczycieli.
Pracownicy szkoły zadbali o przygotowanie potraw z grilla, rodzice - przepysznych ciast.
Frajdą dla prawdziwych łasuchów była możliwość skosztowania domowego chleba ze
smalcem i ogórkiem. Natomiast fani sportu mieli okazję obejrzeć profesjonalny pokaz karate.
Nie zabrakło także konkursu rodzinnego, w którym pięć rodzin udowodniło zarówno swoją
sprawnością fizyczną, zaangażowanie w wykonywanie kolejnych konkurencji, jak i lotność
umysłu.
Na Majówce pojawili się także wolontariusze Zwierzakowa Gminy Leszno, którzy zachęcali
do adopcji porzuconych piesków.
Ostatnią godzinę majowego spotkania wypełniła muzyka, a właściwie Muzyka, bo zaczęło się
od Beethovena i Chopina. To Julia Baranowska i Barbara Derezińska zapewniły mam
wrażenia artystyczne na najwyższym poziomie. Zaplanowany przez Pana Jacka
Baranowskiego koncert obejmował zarówno Prząśniczkę jak i Skórę. Znalazło się miejsce dla,
m. in.: Ale to już było, Obozowego tanga i Przeżyj to sam. Do włączenia się we wspólne
śpiewanie zachęcał nas sam prowadzący oraz dźwięki akordeonu, gitar, perkusji, klawiszy.
Panie- Asia, Ula i Bożena - debiutowały w roli wokalistek. Poznaliśmy też talenty pani
Eweliny i Moniki oraz pana Adama i Tomasza. Asekuracyjna nazwa zespołu Compromitacya- może zostanie, ale tylko jako żart. Okazało się, że mamy nowy majówkowy
zwyczaj - zaborowiacy grają i śpiewają razem.
Nagłośnienie całej imprezy to zasługa naszych nauczycieli informatyki i muzyki.
W tych i wielu innych atrakcjach można było wziąć udział dzięki Sponsorom Majówki:
Wójtowi Gminy Leszno, firmom: Florimex, Helio, Skynet, Rensei – Centrum EdukacyjnoSportowe, NZOZ Medicor , Sebex, Oscar School, Grupa V 8,RSP Wyględy, Grekop,
Goldfoam, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Oddział Leszno i KPN.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację sobotniej imprezy,
szczególne podziękowania składamy Rodzicom i Przyjaciołom szkoły, którzy
bezinteresownie pomogli w organizacji Majówki Zaborowskiej.
Dziękujemy: p. Jolancie Malarowskiej, p. Izie Malarowskiej, p. Agnieszce Kajak, p. Monice
Karczewskiej, Marzenie Domżalskiej (obsługa kawiarenki), p. Joannie Jankowskiej (stoisko
z papieroplastyką) , p. Ewie Poznańskiej ( stoisko wyrobów z gliny, zgromadzenie sadzonek ),
p. Sylwii Baranowskiej i Urszuli Stychlerz (malowanie buziek), p. Janowi Pieczyńskiemu
(szkoła Horyzont – konie), wszystkim Rodzicom, którzy upiekli ciasta, p. Piotrowi i
Agnieszce Sumińskim za pyszny chlebek, p. Annie i Piotrowi Majcher, p. Iwonie

Szydłowskiej, p .Sylwii i Michałowi Tołczykom, p. Marcie Kazimierczak, p. Sylwii Filipiak,
p. Marlenie Zając za upominki dla dzieci, p. Bożenie Sulik, p. Marioli Łukasik i p.
Mirosławie Dymek z Biblioteki Publicznej w Lesznie za zorganizowanie stoiska i akcję
„Książka za książkę”, p. Marii Szczepańskiej za pyszny smalec.
Panu Tomaszowi Witkowskiemu za podarowanie szkole baneru.
Panu Jackowi Baranowskiemu za zorganizowanie występu zespołu „Compromitacya”.
Dziękujemy nauczycielom, którzy aktywnie uczestniczyli w szkolnej imprezie: p. Renacie
Bujak, p. Joannie Choszczyk, p. Bogusławie Ciupie, p. Urszuli Cydze, p. Małgorzacie
Cwynar, p. Dorocie Dziedzieli, p. Iwonie Jezdychowicz, p. Ewie Karaszewskiej. p. Agnieszce
Krogulec, p. Michałowi Kwiatkowi, p. Angelice Łakomskiej, p. Hannie Łukasik, p.
Michalinie Mikołajczak – Król, p. Marcie Ochmańskiej, p. Januszowi Pałce, p. Annie Połeć,
p. Edycie Sawickiej – Miodek, p. Monice Spychalskiej, p. Katarzynie Stańczuk, p. Agnieszce
Zabłockiej – Osial, p. Violi Zysik.
Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom i wszystkim uczniom naszej szkoły za
bezinteresowną pomoc.
Zapraszamy na kolejną Majówkę Zaborowską w przyszłym roku!
Liliana de Vacqueret i Maria Słomka

