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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

W dniu 12 października Fundacja "Blisko Ciebie" z Kątów zorganizowała
dla przedszkolaków pokaz pracy charakteryzatora w ramach projektu "Opera
bez tajemnic, czyli sztuka charakteryzacji", dofinansowanego przez Starostwo
Powiatowe w Lesznie. Charakteryzatorka z Opery Wrocławskiej pokazała dzie-
ciom, jak można zmienić wygląd człowieka dzięki odpowiedniemu makijażowi,
peruce, wąsom, itp. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali wąsy i piegi. Co
odważniejsi poddali się charakteryzacji - malowaniu siniaków i skaleczeń. Po
odkryciu podstawowych tajników charakteryzacji dzieci odbyły próbę do arii
operowej, której tematem przewodnim był wiersz Juliana Tuwima "O Panu Tra-
lalińskim".

Podczas drugiego w tym roku szkolnym koncertu muzyki poważnej zorga-
nizowanego przez Stowarzyszenie "Muzyka dla Wszystkich" dzieci usłyszały
muzykę skomponowaną przez Johanna Straussa ojca oraz syna, poznały kilka
rodzajów trąbek, a także sposób gry na nich. Uczniowie przekazali również
przybory szkolne dla dzieci z Domu Dziecka w Lesznie.

Duży sukces osiągnęli nasi piłkarze, którzy w Powiatowych Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej w Rydzynie zajęli III miejsce. Sukces
jest zasługą całej drużyny, w skład której weszli: Jakub Homski, Szymon Bar-
tlewicz, Eryk Michalski, Kamil Lis, Mateusz Kmiecik, Amadeusz Majchrzak, Da-
niel Kędziora, Wojciech Biały, Marcin Maćkowiak, Kacper Golak (bramkarz).
Trenerem jest Sebastian Łagoda. 

27 października odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Osiemnastu
pierwszoklasistów w obecności swoich rodziców, nauczycieli, starszych i młod-
szych kolegów złożyło uroczyste ślubowanie. Wcześniej jednak musieli wyka-
zać się swoimi zdolnościami aktorskimi i wokalnymi. Po uroczystej przysiędze
każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom, legitymację szkolną oraz
drobne upominki ufundowane przez rodziców, przedszkolaków i uczniów z klas
II i III. 

Dnia 28 października odbyły się Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stoło-
wym o zasięgu powiatowym w Nowym Belęcinie. Szkołę reprezentowali: Szy-
mon Bartlewicz z klasy V oraz Jakub Homski z klasy VI, którzy zajęli III miejsce.

Przedszkolacy uczestniczyli w koncercie zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie "Muzyka dla wszystkich", finansowanym przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna. Tematem kon-
certu była muzyka ludowa. Największą atrakcję stanowiły dudy wielkopolskie. 

W przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka i star-
szaka. Dzieci z obydwu grup zaprezentowały się w programach artystycznych.
Po złożeniu uroczystego ślubowania, dyrektor Wioletta Klak w obecności za-
proszonych rodziców dokonała pasowania. Na pamiątkę tego wydarzenia "pa-
sowani" przedszkolacy otrzymali dyplomy oraz ufundowane przez radę
rodziców książeczki i kredki. Rodzice przygotowali też z tej okazji słodki po-
częstunek. 

4 listopada uczniowie z klas I - III wraz z wychowawczyniami pojechali na
wycieczkę do Poznania. Tam w Teatrze Muzycznym obejrzeli spektakl pt.
"Pchła Szachrajka". Po tym widowisku uczniowie pojechali do Teatru Nowego.
Tam odbyły się zajęcia z charakteryzacji teatralnej. Charakteryzatorka opo-
wiedziała dzieciom o swojej pracy w teatrze. Chętni uczniowie zostali "przeis-
toczeni" w postaci z filmów, muzyków, staruszków, osoby ranne.

Również grupa uczniów z klas IV - VI pojechała w dniu 7 listopada do Poz-
nania. Głównym celem wyjazdu było poszerzenie swojej wiedzy na temat po-
czątków państwa polskiego. Najpierw uczniowie zwiedzili Bazylikę
Archidiecezjalną pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła - siedzibę pierw-
szego polskiego biskupa. Następnie udali się do Bramy Poznania ICHOT - mul-
timedialnego centrum opowiadającego o historii i dziedzictwie Ostrowa
Tumskiego. W poszczególnych salach uczniowie mogli zobaczyć, usłyszeć i
poznać ponadtysiącletnie dzieje poznańskiej Wyspy.

9 listopada przedszkolaki w ramach poznawania tradycji regionalnych za-
poznały się ze zwyczajem pieczenia świętomarcińskich rogali. Pod czujnym
okiem pani Ewy, w przedszkolnej kuchni dzieci upiekły rogaliki, które zostały
zjedzone podczas drugiego śniadania. 

W dniu 10 listopada odbyła się w szkole uroczysta akademia z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości. Wszyscy zebrani w sali gimnastycznej uczcili mi-
nutą ciszy poległych za wolność naszej ojczyzny. W części artystycznej za-
prezentowali się uczniowie klasy szóstej, którzy poprzez swoje przedstawienie
pt. "Lekcja historii" przypomnieli o najważniejszych wydarzeniach mających
wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

W tym samym dniu, obchodzonym też jako Dzień Jeża, odbyły się w przed-
szkolu warsztaty ekologiczne. Justyna Piwońska z firmy EKOSFERA przeka-
zała dzieciom wiele ciekawych informacji dotyczących jeży.

Dnia 13 listopada odbył się w przedszkolu kolejny koncert zorganizowany
przez Stowarzyszenie "Muzyka dla wszystkich". Tym razem dzieci poznały trzy
rodzaje gitar: klasyczną, akustyczną i elektryczną, wysłuchały kilku utworów
granych na tych instrumentach.

10 XI w Szkole odbyły się śro-
dowiskowe obchody Narodowego
Święta Niepodległości. W uro-
czystości wzięli udział uczniowie
Zespołu Szkół, ich wychowawcy,
rodzice, dziadkowie i ważni dla
społeczności ludzie związani z lo-
kalnym środowiskiem: Burmistrz
MiG Osieczna S. Glapiak, jego za-
stępca S. Kuśnierek, radni Rady
Powiatu Leszczyńskiego i Rady
Miejskiej w Osiecznej, sołtysi wsi
obwodu Szkoły, przedstawiciele
Rady Rodziców Szkoły i Przed-
szkola, OSP w Kąkolewie, emery-
towani pracownicy Szkoły.
Uroczystość przebiegała zgodnie
ze szkolnym ceremoniałem. Ze-
branych powitała wicedyrektor C.
Glapiak. Występy artystyczne roz-
poczęli przedszkolacy przygoto-
wani przez B. Drebot, którzy
recytowali wiersze o ojczyźnie.
Następnie szkolne patio wypełniły

dźwięki pieśni wykonanych przez
Chór Senior oraz Zespół Śpiewa-
czy Wrzos. Zgodnie z tradycją
uczniowie Zespołu Szkół przygoto-
wali tematyczną część arty-
styczną. Scenariusz napisała i
spektakl wyreżyserowała M. So-
wińska. O oprawę muzyczną za-
dbał D. Nowacki. Melodie grane na
żywo przez D. Nowackiego wraz
ze śpiewem solistów stworzyły nie-
powtarzalną atmosferę. Nastro-
jową scenografię wykonały E.
Kosmalska i E. Łapawa. Środowi-
skowe obchody Narodowego
Święta Niepodległości zakończyło
wspólne muzykowanie. Na scenie
zaprezentował się chór uczestni-
ków III Gminnego Przeglądu Pio-
senki Patriotycznej i Żołnierskiej.
Następnie wszyscy uczestnicy
wieczornicy śpiewali piosenki pat-
riotyczne i żołnierskie.

Święto Niepodległości
w szkole w Kąkolewie

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej ostatniego

dnia października zorganizowany został dla dzieci bal świętych.

Inicjatorem imprezy był ksiądz proboszcz Przemysław Konieczny.

Bal poprowadził Edward Baldys. Nie zabrakło zabaw i konkursów,

w prowadzenie których włączyły się nauczycielki z Zespołu Szkół

w Osiecznej, rodzice i babcie dzieci. Najmłodsi przebrani byli za

świętych i chętnie brali udział w tańcach i konkurencjach.


