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Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo

W Zespole Szkół w Kąkolewie
podsumowano kolejny projekt reali-
zowany w tym roku szkolnym. W
odpowiedzi na apel aktorów M. Fo-
remniak i A. Żmijewskiego, Amba-
sadorów Dobrej Woli UNICEF,
zorganizowano szereg działań ma-
jących na celu zebranie funduszy
na zakup szczepionek i żywności
terapeutycznej dla dzieci kongij-
skich. Zebrano około 2 tys. zł, co
pozwoli zakupić prawie 10 tys.
szczepionek. Wszyscy uczniowie
namalowali kartki pocztowe z port-
recikami czarnych dzieci. Kartki te
były sprzedawane wraz z „Przeglą-
dem Osieckim”, datki kupujących
były dobrowolne, wkładane do spe-
cjalnie oznakowanych słoików.
Redakcja gazety szkolnej DO-

NOS całkowity dochód ze sprze-
daży numeru styczniowego
przeznaczyła na pomoc dzieciom
kongijskim.
Sprzedawczynie i opiekunka

sklepiku szkolnego organizowały
raz w tygodniu tzw. dzień ze zdrową
żywnością czyli sprzedaż jogurtów
lub świeżych owoców. Zyski prze-
znaczono dla małych Kongijczyków.
Była też sprzedaż domowych

ciast w ramach tzw. „słodkich dni w
Szkole”, wpływy za bilety z dwóch
szkolnych dyskotek, koncert w wy-
konaniu uczniów Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum. Adresowany do
mieszkańców wsi. Działająca pod-
czas koncertu kawiarenka groma-
dziła środki ze sprzedaży słodyczy i
napojów na zakup szczepionek dla
dzieci kongijskich. Zgromadzone
fundusze zostały wpłacone na
konto UNICEF-u. Mamy nadzieję,
że pomogą uratować życie i zdro-
wie chociażby grupie małych Kon-
gijczyków.
W ostatnim tygodniu przed fe-

riami w Szkole odbyły się dwie
uczniowskie zabawy: karnawałowy
balik dla uczniów najmłodszych
oraz zabawa walentynkowa. Pod-
czas tej drugiej w patio Szkoły ba-
wiła się duża grupa uczniów klas
IV-VI Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum. W przerwach między tań-

cami odczytywane były życzenia
wcześniej złożone w tzw. poczcie
walentynkowej. Rano, podczas
zajęć, przedstawicielki Samorządu
Uczniowskiego obdarowały wszyst-
kich uczniów i pracowników Szkoły
czekoladowymi serduszkami.
W Szkole rozegrano Halowe

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej
dla Gimnazjalistów. Rywalizacja od-
bywała się w systemie „każdy z
każdym”. Po zaciętych meczach
zwycięzcą turnieju została klasa
IIga, tuż za nią uplasowała się klasa
IIIgb, a trzeci stopień podium przy-
padł chłopakom z klasy Igb. Pozy-
cja uczniów klasy pierwszej jest
sporym zaskoczeniem, bo oddział
ten jest „ubogi” w chłopców i klasę
musieli reprezentować wszyscy jej
męscy przedstawiciele.
W ramach współpracy między

szkołami uczniowie ZS gościli swo-
ich kolegów z Zespołu Szkół w
Drobninie. Rozegrano towarzyskie
mecze w siatkówkę. W starciu
chłopców zwyciężyli goście, ale re-
wanż za porażkę kolegów wzięły
kąkolewskie dziewczęta, pokonując
swe koleżanki z sąsiedniej gminy.
Zapowiedziano już kolejne spotka-
nie, tym razem w Szkole w Drobni-
nie.
W Szkole w Osiecznej roze-

grano etap powiatowy XIII Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce.
Spośród reprezentantów Szkoły w
Kąkolewie do kolejnego etapu za-
kwalifikowali się:
- z klas IV: Zofia Nowaczyk i

Bartosz Szczerbal, z klas V: Mikołaj
Domagała i Patryk Fischer
- z klasy VI – Kamil Gąska, a

Gimnazjum reprezentować będzie
Marlena Pełczyńska.
Gimnazjalistka Maria-Magda-

lena Lester została finalistką kon-
kursu „Poszukiwany – odkryj
nieopowiedzianą historię”. Bohate-
rem wywiadu uczennicy był dzia-
łacz NSZZ Solidarność pan
Tadeusz Banach. Wręczenie dyplo-
mów i nagród odbyło się w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu

Nowy semestr uczniowie naj-
starszych klas szkoły podstawowej i
gimnazjum rozpoczęli próbnymi tes-
tami, które były kolejnym etapem
przygotowań do kwietniowych zma-
gań ze sprawdzeniem osiągnięć na
zakończenie szkoły. To już ostatnia
wskazówka, co należy powtórzyć i
utrwalić przed sprawdzianem szós-
toklasisty i egzaminem dla trzecich
klas gimnazjum.
Krótkim nastrojowym występem

uczniowie naszej szkoły podzięko-
wali za długie i owocne lata pracy
pani Irenie Głowackiej, która przez
lata pełniła funkcję bibliotekarza
szkolnego.
Osieccy pierwszoklasiści zostali

przyjęci do grupy czytelników szkol-
nej biblioteki. Po symbolicznym pa-
sowaniu na czytelnika pierwszaki
otrzymały karty biblioteczne oraz
upominki.
Uczniowie Szkoły Podstawowej i

Gimnazjum w Osiecznej wybierali
nowe władze samorządowe. Nowe
składy powołały nauczycieli na opie-
kunów. Samorządem szkoły podsta-
wowej zajęła się Sylwia Menes, a
gimnazjum Marta Wielgosz. W skład
zarządu Samorządu Szkolnego
Szkoły Podstawowej weszli: Mar-
tyna Skrobała, Klaudia Krajewska,
Olga Scholtz, Zofia Płócienniczak,
Emilia Schulz. Zarząd Samorządu
Gimnazjum w Osiecznej tworzą: Ja-
goda Karolczak, Michalina Wiele-
bińska, Monika Konieczna, Szymon
Wawrzyniak i Bartosz Klak.
Mistrzyniami powiatu leszczyń-

skiego zostały siatkarki z osieckiej
podstawówki. Drużyna w składzie:
Katarzyna Niemczal, Martyna Kos-
malska, Agnieszka Porzucek, Re-
nata Boś, Julia Borowska, Anna
Dudziak, Barbara Nowicka, Ange-
lika Wójcik, Jagoda Rosik i Ag-
nieszka Marciniak rozegrała dwa

turnieje eliminacyjne z SP nr 5 i SP
nr 12 w Lesznie i awansowały do fi-
nału wygrywając wszystkie mecze.
W meczu o złoty medal pokonały
drużynę z Kąkolewa.
Ośmioosobowa grupa nauczy-

cielek z Zespołu Szkół w Osiecznej
uczestniczyła w spotkaniu z Super
Nianią – Dorota Zawadzką. Znana z
programów telewizyjnych psycholog
towarzyszyła promocji nowego pod-
ręcznika do nauczania zintegrowa-
nego. Podczas dyskusji odwołała
się do licznych przykładów zaczerp-
niętych z pracy z najmłodszymi
uczniami oraz materiałów nagrywa-
nych do programu telewizyjnego.
Dzień Babci i Dziadka oraz

święto Koła Emerytów uświetnił
koncert przygotowany przez na-
szych uczniów. Najmłodsi prowadzili
dyskusję nad różnymi „typami rodzi-
ców rodziców” oraz przedstawili
słowno-muzyczny koncert życzeń.
Gimnazjaliści zaprezentowali pokaz
różnych osobowości starszego po-
kolenia, wśród których znalazły się:
babcia rękodzielnica, partyzantka,
elegantka, narciarka, wieczna stu-
dentka i babcia cała w skowron-
kach. Towarzyszyli im dziadkowie:
generał, elegant, miłośnik zwierząt,
naukowiec i dziadek wieczne
dziecko.
Samorządy szkolne zorganizo-

wały Dzień Świętego Walentego.
Można było wysłać kartkę za po-
średnictwem poczty walentynkowej.
Klasy przygotowały okolicznościowe
dekoracje w ramach całorocznego
konkursu WIELKIE PUNKTOWA-
NIE. Klasa 5b zaprezentowała
scenki kabaretowe, przeplecione
poezją i piosenkami o miłości. Po
południu zaś uczniowie klas 4-6 ba-
wili się w grupach międzyklaso-
wych, a samorząd szkolny
przeprowadził turniej walentynkowy.


