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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

15 października świętowano
Dzień Edukacji Narodowej. Z tej
okazji w patio Szkoły zgromadzili
się byli i obecni pracownicy Szkoły
oraz delegacje klas. Dyrektor zło-
żyła pracownikom serdeczne ży-
czenia. Nagrodą Dyrektora Szkoły
wyróżniła: Sławę Pietrowicz, Ag-
nieszkę Andrzejewską–Śmiejczak,
Bognę Rzetelską, Martynę Sowiń-
ską, Dominika Nowackiego, Sylwię
Walenciak, Teresę Rosińską,
Marię Joachimiak, Elizę Kosmal-
ską, Danutę Bednarczyk, Dorotę
Domagałę, Łucję Kretschmer, Ja-
kuba Knasiaka, Halinę Bartkowiak,
Alinę Jackowską, Justynę Kata-
rzyńską i Andrzeja Zarembę. Bur-
mistrz Stanisław Glapiak wręczył
nagrodę dyrektor Alinie Żalik. W
imieniu rodziców pracownikom
Szkoły podziękowała i pogratulo-
wała Anna Szczepaniak – prze-
wodnicząca Rady Rodziców.
Samorząd Uczniowski przygotował
scenkę rodzajową pt. „Duża prze-
rwa”.

Z okazji Międzynarodowego
Dnia Drzewa uczniowie klas I-III
Szkoły Podstawowej spotkali się z
leśniczym – Andrzejem Szere-
metą. Zgodnie z hasłem tegorocz-
nych obchodów „Nie siedź w
domu, posadź drzewo” uczniowie
posadzili dwie daglezje – prezent
od Nadleśnictwa Karczma Bo-
rowa. 

W piątkowe popołudnie 19 paź-
dziernika zuchy wraz ze swoimi
gośćmi i druhnami wyjechały do
Górzna na hufcowe ŚWIĘTO
PYRY. Zuchy musiały wykonywać
zadania, w nagrodę za poprawne
rozwiązania otrzymały przepustkę
do wigwamu na posiłek – pyrę z
gzikiem i herbatę. Atrakcją były też
pyry w sreberku z grilla.

Społeczność Szkoły kontynuuje
zbieranie plastikowych nakrętek.
W ten sposób nie tylko działa pro-
ekologicznie, ale pomaga sześcio-
letniej Karinie Tórz z Leszna. Od
urodzenia dziewczynka jest inten-
sywnie rehabilitowana. Dzięki za-
angażowaniu wielu osób chodzi,

korzysta z hipoterapii i dogoterapii.
Obecnie rodzice Karinki robią
wszystko, aby stymulować rozwój
mowy swej córki. Koszty rehabili-
tacji są bardzo wysokie. Dla rodzi-
ców Karinki liczy się każda
złotówka. Zbierając nakrętki,
można pomóc dziewczynce. 

23 października w Ogólno-
kształcącej Szkole Muzycznej 
II stopnia im. M. Karłowicza w Poz-
naniu odbyła się uroczystość wrę-
czenia Krzyży Zasługi, Medali
Komisji Edukacji Narodowej i Me-
dali za Długoletnią Służbę. Wśród
odznaczonych znalazła się nau-
czycielka Szkoły w Kąkolewie -
Eliza Kosmalska, która otrzymała
Srebrny Medal za Długoletnią
Służbę. 

Dzieci z klas I – III SP uczestni-
czyły w spotkaniu z cyklu Nasza
Szkoła czyta dzieciom. Uczniowie
wysłuchali baśni Marci Williamsa o
podróżach Sindbada Żeglarza.
Tekst przeczytała wychowawczyni
klasy pierwszej - Sława Pietrowicz.

5 listopada pierwszoklasiści
uczestniczyli w uroczystym paso-
waniu na uczniów Szkoły Podsta-
wowej przez dyrektor Alinę Żalik.
Po nim nastąpiło uroczyste wrę-
czenie szkolnych legitymacji przez
wicedyrektor Cecylię Glapiak i
upominków przez przewodniczącą
Rady Rodziców Annę Szczepa-
niak. 

Grupa gimnazjalistów 30 paź-
dziernika zgromadziła się w szkol-
nej bibliotece, by spotkać się z
Mariolą Pazołą. Osobą znaną jako
sołtys Świerczyny, wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej w Osiecznej.
Do Szkoły przyszła jako poetka.
Nawiązała z uczestnikami spotka-
nia serdeczny kontakt, czytała swe
ulubione utwory, odpowiadała na
pytania, cieszyły ją pozytywne opi-
nie o wierszach. To było bardzo
miłe, ciepłe spotkanie z osobą
zwyczajną, żyjącą bardzo blisko, a
jednocześnie wrażliwą i utalento-
waną.

Arkadiusz Niemirski, autor po-
wieści detektywistycznych dla mło-
dzieży i dorosłych, był gościem
osieckich gimnazjalistów oraz re-
prezentantów młodszej grupy wie-
kowej w piątkowe przedpołudnie, 26
października. Przybyły na zapro-
szenie Edyty Niteckiej pisarz opo-
wiedział młodym czytelnikom
zgromadzonym w małej sali gimna-
stycznej o swojej przygodzie z serią
książek o "Panu Samochodziku"
oraz o twórczości oryginalnej, do
której należą m. in. powieść dla mło-
dzieży "Pojedynek detektywów" czy
zbiór opowiadań kryminalnych dla
dorosłych "Zbrodnia prawie dosko-
nała". Przedstawił również swoje
pasje i zainteresowania pozapisar-
skie oraz opowiedział o drodze, jaką
przebył, zanim zajął się pisaniem
książek. Arkadiusz Niemirski udzie-
lił też odpowiedzi na pytania pub-
liczności o to między innymi,
dlaczego uprawia ten, jak sam po-
wiedział, uważany za drugorzędny
rodzaj literatury. Przy okazji ucznio-
wie poznali klasyków gatunku i naj-
słynniejszych detektywów -
bohaterów literackich, a także filmo-
wych. Usłyszeli również dwa skecze
z czasów, gdy autor zajmował się
twórczością kabaretową. Zaintere-
sowani wyszli z sali z pamiątkowymi
autografami. 

Dzień spódnicy to październi-
kowy pomysł Samorządu Szkol-
nego Gimnazjum. Mimo że nie
wszystkie panie i dziewczyny odpo-
wiedziały na apel organizatorów o
założenie tej rzadko noszonej dziś
przez przedstawicielki płci pięknej
części garderoby, to jednak dzięki
tym uczennicom i nauczycielkom,
które to uczyniły, zrobiło się w
szkole o wiele bardziej kolorowo.
Same panie zostały uwiecznione w
serii fotografii na szkolnej witrynie, a
dla osłody mogły poczęstować się
słodyczami. 

Z okazji rocznicy rozstrzelania
Synów Ziemi Osieckiej uczniowie
klasy 5a pod opieką pani Haliny
Szajbe przygotowali okoliczno-
ściową audycję radiową. Wspom-
niano okoliczności wydarzenia oraz
uczczono pamięć ofiar chwilą ciszy.
Całość urozmaiciły piosenki i melo-
die żołnierskie. Po zakończeniu au-
dycji delegacje udały się w miejsce
wydarzeń, by złożyć wiązankę i za-
palić znicze.

W czwartek, 8 listopada ucznio-
wie najmłodszej grupy wiekowej
przystąpili do II edycji ogólnopolskiej
akcji pod hasłem "Śniadanie daje
moc". Maluchy z klas I-III wspólnie
ze swoimi wychowawczyniami i in-
nymi nauczycielami przygotowały
zdrowe śniadanka. Były piękne i po-
żywne kanapki, sałatki i szaszłyki z

owoców oraz warzyw. Do pomocy
włączyli się również rodzice. Przy-
gotowaniom towarzyszyły rozmowy
na temat zdrowego odżywiania i roli
śniadania w diecie dziecka. Najwię-
cej radości akcja sprawiła pierwsza-
kom, którzy z wielkim zapałem i
zaangażowaniem przystąpili do
przygotowania swojego śniadania.

„Nie puszczajmy gminy z
dymem” to projekt ekologiczny,
skierowany do mieszkańców naszej
okolicy oraz do właścicieli budyn-
ków. We współpracy z Urzędem
Miasta i Gminy Osieczna przygoto-
wano ulotki informacyjne oraz pla-
katy wykonane przez uczniów
naszej podstawówki. Młodzi ekolo-
dzy, kierowani przez panią Sylwię
Menes, pragną dotrzeć do świado-
mości dorosłych, którzy przez lek-
komyślność niszczą środowisko, a
w konsekwencji trują samych siebie.
O szczegółach przedsięwzięcia
można przeczytać w odrębnym ar-
tykule. 

Z okazji 94. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w mu-
rach naszej szkoły gościli przedsta-
wiciele władz lokalnych,
miejscowych instytucji i placówek
oświatowych, a także mieszkańcy
gminy. Po mszy za Ojczyznę oraz
wystąpieniu burmistrza Stanisława
Glapiaka zaproszono do wspólnej
patriotycznej refleksji. Część arty-
styczną przygotowali uczniowie
osieckiej szkoły, którzy wystąpili w
programie zatytułowanym "Wolność
na kartach". Cytując Stefana Że-
romskiego, Bolesława Prusa i Elizę
Orzeszkową, młodzi aktorzy przy-
pomnieli zmagania Polaków z za-
borcami i ich walkę o każdy
niemalże skrawek ziemi polskiej i o
polskość. Przedstawienie wybra-
nych scen powieściowych uzupeł-
niły fragmenty ekranizacji
"Syzyfowych prac", "Placówki" oraz
"Nad Niemnem", a przede wszyst-
kim przejmujące teksty piosenek
Andrzeja Rosiewicza, Jacka Kacz-
marskiego i Krzysztofa Krawczyka
w wykonaniu szkolnego zespołu
wokalnego. Scenariusz oraz wystę-
pujących uczniów przygotowali:
Agata Łogin-Szczepańska i Tomasz
Wojciechowski. Scenografię zapro-
jektowały: Sylwia Menes i Emilia
Swoboda.

„Murzynek dla Murzynka” to ko-
lejna akcja charytatywna zapropo-
nowana przez redakcję radia
Węzeł. Podczas wszystkich przerw,
we wtorek 13 listopada, amatorzy
słodkości mogli wesprzeć akcję, ku-
pując wykonane przez redaktorów
czekoladowe i kakaowe wypieki.
Dochód zostanie przekazany na
szczepionki dla potrzebujących
dzieci z Afryki. 


