
Tegoroczna jesień rozpieszcza nas ciepłem i piękną pogodą. Postanowiliśmy 

wykorzystać te okoliczności i rzucić się w wir pracy na świeżym powietrzu. Klasy szóste  

ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nałęczowie wraz ze swoimi wychowawcami 

wzięły udział w społecznych akcjach porządkowania swojego najbliższego otoczenia.  

Zaczęliśmy od prac porządkowych na wzgórzu Jabłuszko  w ramach akcji Clean of the 

World 2013. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem dźwigali worki pełne śmieci. Aż dziw 

bierze, że aż tyle ich w lesie, wszak co roku we wrześniu porządkujemy ten uroczy zakątek 

naszego miasteczka. Dorośli mieszkańcy Nałęczowa , nie wstyd Wam? Wierzymy,  

że wrzesień w przyszłym roku pozwoli nam rozkoszować się na „ Jabłuszku” tylko zapachem 

grzybów i zachwyci  jesienną feerią barw. 

 Już 23 października klasy szóste a, b i piąta b wzięły udział w kolejnym działaniu  

„7 Ogólnopolskiej  Akcji grabienia liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka 

kasztanowcowiaczka” – informacja dotarła do nas drogą e-mailową, a szczegóły 

zaczerpnęliśmy ze strony www.pomozmykasztanowcom.pl. Postanowiliśmy więc „złapać 

za rogi” szkodnika. Chwyciliśmy grabie i około 100 worków zapełniliśmy „chorymi” liśćmi.   

Inwazja na terenie całej Polski oraz jego ogromny potencjał rozrodczy tego malutkiego owada 

oznaczają, że bez naszej pomocy natura sama sobie nie poradzi. W szkole najpierw została 

przeprowadzona akcja informacyjna n/t problematycznego szrotówka. Mamy nadzieję,  

że  podjęte przez nas  działanie ratowania osłabionych kasztanowców przyniesie pozytywne 

skutki i do późnego lata będziemy mogli cieszyć się cieniem, soczystą zielenią liści wokół 

naszej szkoły i przy Słowiczej.  

„ Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” - te słowa nabierają dla nas 

szczególnego znaczenia przed 1 listopada. Staramy się wtedy pamiętać o swoich bliskich 

zmarłych , ale także o tych , którzy byli wybitnymi, zasłużonymi mieszkańcami naszego 

miasteczka. Od kilkunastu lat współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Nałęczowa  

w osobie p. Anny Wziątek , stawiając sobie  cel wzmacniania w uczniach poczucia więzi  

z małą ojczyzną.  W tym roku nie mogło być inaczej – 28 października  „grabie poszły  

w ruch”.  Udało się posprzątać otoczenie  kilku opuszczonych grobowców. Bardzo cieszy 

fakt, że w tym roku nasi absolwenci również zaangażowali się w akcję porządkowania starej 

zabytkowej części cmentarza parafialnego.  
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