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Z okazji Święta Niepodległości
uczniowie Zespołu Szkół w Osiecznej
uczestniczyli w inscenizacji pod tytułem
„Sercem Polak” poświeconej osobie i
twórczości Fryderyka Chopina. Go-
ściem specjalnym na scenie Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w
Osiecznej była pianistka Michalina Ła-
wecka, dzięki której muzyki wielkiego
kompozytora można było posłuchać
„na żywo”. Mazurki, walce i preludia
zostały umieszczone wśród scenek z
życia Wielkiego Polaka oraz polskiej
poezji w wykonaniu naszych uczniów.
Wzruszające sceny w Łazienkach przy
dźwiękach Deszczowego Preludium
oraz świąteczny klimat wywołany bla-
skiem lampionów i nut przywołały
sceny z czasów młodości Chopina oraz
przybliżyły fakty z najtrudniejszych mo-
mentów historii Polski. Obok młodej
pianistki wystąpił gorąco przyjmowany
przez publiczność uczeń klasy 2gc
Bartosz Rutkowiak, który wykonał
jeden z nokturnów kompozytora. Ca-
łość zamknęła nastrojowa piosenka
szkolnego zespołu wokalnego z reper-
tuaru Andrzeja Rosiewicza „Pytasz
mnie”, przywołująca w swej treści ob-
razy naszej Ojczyzny.

We wspólnym wyjeździe w Karko-
nosze wzięli udział byli i obecni pra-
cownicy Zespołu Szkół w Osiecznej
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świerczynie. Tradycją stały się
wspólne wędrówki po górskich szla-
kach oraz biesiadowanie przy dźwię-
kach instrumentów. W drodze
powrotnej z Karpacza zwiedzano
zamek w Lubiążu.

W niecodziennym spotkaniu
uczestniczyli uczniowie klasy 3a, któ-
rzy pomagali gościć niepełnospraw-
nych uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 103 z Poznania wraz z
ich opiekunami w osieckim klasztorze.
Dzieci wzięły udział we wspólnym kon-
cercie oraz zwiedzały pomieszczenia
świątyni, a także wymieniły się upo-
minkami.

W połowie października rozpoczęła
się realizacja projektu współfinansowa-
nego przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny „Zdolny gimnazjalista. Czytam i
rozumiem”. W ramach projektu prze-
szkolono czterech nauczycieli, którzy
prowadzą zajęcia z sześćdziesięcioma

gimnazjalistami, zapoznając uczniów z
efektywnym tokiem przyswajania no-
wych wiadomości. Młodzież ćwiczy
formy relaksacji, poznaje ćwiczenia na
koncentrację i oraz gimnastykuje oczy.
Wśród ulubionych przez uczestników
form znalazły się żonglowanie (jako do-
skonałe ćwiczenie koncentracji) oraz
zadania z kośćmi sześciennymi popra-
wiające pamięć fotograficzną. Celem
nadrzędnym projektu jest poprawienie
tempa czytania i rozumienia czytanych
tekstów. Uczniowie zostali zaopatrzeni
w niezbędne materiały i przybory, a
podczas zajęć uczestniczą w ćwicze-
niach terapeutycznych podnoszących
samoocenę i ułatwiających odkrywanie
wewnętrznych zasobów.

Od kilku tygodni na swoje mecze
zaprasza drużyna koszykarska w kate-
gorii Młodzik Młodszy, grająca w bar-
wach reaktywowanego klubu UKKS
Iskra pod opieką trenera pana Henryka
Chudobskiego.

Zdrowy tryb życia i pozytywne
wzorce aktywnego wypoczynku to war-
tości propagowane w naszej szkole nie
tylko na papierze. W tym roku szkol-
nym najmłodsi trzy razy w tygodniu
urozmaicają swoje śniadanie warzy-
wami i owocami. Marchewki, jabłka,
rzodkiewki i gruszki stają się alterna-
tywą dla niezdrowych przekąsek i uczą
dobrych nawyków. Tą drogą postano-
wili podążać wszyscy nasi uczniowie,
którzy przy okazji listopadowych ze-
brań z rodzicami przygotowali jesienny
kiermasz połączony ze sprzedażą
ozdób świątecznych. W ciągu dwóch
dni sprzedano rękodzieła, przetwory
domowe, naturalne wypieki oraz
świeże warzywa i owoce za prawie
dwa tysiące złotych. Grupa najmłodsza
planuje przeznaczyć pieniądze na
wspólny wyjazd, pozostałe klasy otrzy-
mały utargowaną kwotę na własne wy-
datki klasowe.

Zbiórkę puszek aluminiowych za-
kończyło szkolne radio Węzeł, które
przesłało zebraną kwotę na konto cho-
rej dziewczynki. Uczniowie Zespołu
Szkół w Osiecznej po raz kolejny udo-
wodnili, że nieobca jest im nie tylko
troska o środowisko naturalne, ale
także bezinteresowna pomoc osobom
potrzebującym.

18 października Daria Michał-
kowska i Monika Rozwalka z kl. 3gb po-
prowadziły przez szkolny radiowęzeł
audycję poświęconą Janowi Pawłowi II.
Zaakcentowano w ten sposób rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na papieża i X
Dzień Papieski, który przebiegał pod
hasłem: „Jan Paweł II – odwaga święto-
ści”. Okolicznościowa wystawka znaj-
dująca się w patio miała zachęcić
uczniów do refleksji i wołania „santo
subito”.

18 października uczniowie klasy IIa
wyjechali na spotkanie z ornitologiem -
Januszem Stępniewskim. Spacerując
wokół zbiornika Wonieść, objętego pro-
jektem Natura 2000, dzieci poznawały
piękno przyrody. Przez lornetki podzi-
wiały różne gatunki ptaków.

22 października rozpoczęły się w
Szkole zmagania w ramach konkursu o
miano SUPERKLASY. W pierwszej, je-
siennej odsłonie każdą klasę reprezen-
towała trzyosobowa drużyna. Zadanie
polegało na wykonaniu w formacie A3
kompozycji z darów jesieni: liści, kwia-
tów, nasion, owoców.

20 października uczniowie klas I – III
SP obejrzeli przygotowany przez akto-
rów Studia Małych Form Teatralnych,
Scenografii i Reżyserii ART – RE z Kra-
kowa spektakl teatralny pt. „Stoliczku,
nakryj się”.

21 października prawie stu gimnaz-
jalistów obejrzało w poznańskim Kine-
polis „Śluby panieńskie” w reżyserii
Filipa Bajona.

W sobotę 23 października w Mu-
zeum Okręgowym w Lesznie odbyło się
podsumowanie 3. Ogólnopolskiego
Konkursu na rzeźbę i grafikę o tematyce
muzycznej. Na wystawie pokonkurso-
wej znalazła się grafika Moniki Rozwalki
z klasy 3gb. To wyróżnienie, bo jury wy-
bierało spośród aż 184 grafik i 26 prac
rzeźbiarskich.

26 października szesnaścioro
uczniów wzięło udział w spotkaniu ze
Stanisławem Mikulskim – odtwórcą roli
Pana Samochodzika. Punktem wyjścia
do ciekawych wspomnień aktora była
projekcja krótkiego fragmentu serialu
dla młodzieży pt. „Pan Samochodzik i
Templariusze”.

26 października w ramach cyklu
„Nasza Szkoła czyta dzieciom” ucznio-
wie klas I-III SP wysłuchali baśni pt.
„Piękna i Bestia”, którą przeczytała Sła-
womira Szlenkier – emerytowana nau-
czycielka Szkoły. Uczniowie
odpowiadali na pytania zadawane przez
gościa, a następnie w sześcioosobo-
wych grupach wykonali prace pla-
styczne.

Uczniowie klas I-III SP w bieżącym
roku szkolnym uczestniczą w realizo-
wanym przez Agencję Restrukturyzacji
Rolnictwa programie „Owoce w szkole”.
Otrzymują i z apetytem zjadają owoce i
warzywa. Uczą się zasad zdrowego ży-
wienia. Poznają rolę witamin w życiu
człowieka i skutki złych nawyków ży-
wieniowych. Realizacji programu towa-
rzyszą m. in. konkursy plastyczne,
manualne i literackie, zabawy kulinarne,
będą też spotkania z pielęgniarką.

Uczniowie klasy 2ga biorą udział w
projekcie „Zajęcia pozalekcyjne klu-
czem do sukcesu wielkopolskiego gim-
nazjalisty”, który realizowany jest pod
egidą CDN w Pile. Pierwszy etap pole-
gał na szkoleniu, w którym uczestniczyli
nauczyciele języka polskiego, matema-
tyki, chemii i fizyki. Drugi etap to reali-
zacja od 1. 09. 2010 r. do 31. 05. 2012
r. dodatkowych zajęć w wymiarze 2 go-
dzin tygodniowo. Uczniowie i prowa-
dzący zajęcia nauczyciele zostali
wyposażeni w pomoce naukowe – m.
in. słowniki, poradniki językowe, przy-
rządy geometryczne, zestawy do eks-
perymentów fizycznych. Będzie też
tablica interaktywna.

W patio Zespołu Szkół w Kąkolewie
pierwszoklasiści z trzech oddziałów zos-
tali pasowani przez dyrektor Alinę Żalik
na uczniów. W tej podniosłej chwili to-
warzyszyli im licznie przybyli rodzice i
wychowawczynie: Małgorzata Suszek,
Bogna Rzetelska i Agnieszka Andrze-
jewska – Śmiejczak. Oddział „c” to
grupa sześciolatków. Pierwszoklasiści
zaprezentowali się rodzicom w części
artystycznej. Od Rady Rodziców dzieci
otrzymały kuferki z upominkiem. Po
części oficjalnej odbyły się klasowe
spotkania przygotowane przez rodzi-
ców.


