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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

Zakończyła się zorganizowana
przez Samorząd Uczniowski
zbiórka makulatury. Zarząd SU ser-
decznie dziękuje wszystkim, którzy
wsparli akcję, porządkując przy
okazji własne pokoje, strychy i piw-
nice. Dzięki akcji udało się zebrać
860 złotych.

Oto zwycięzcy:
I - III SP: 1. m. - III b, 2. m. - I

b, 3. m. - II c;
IV - VI SP: 1. m. - V a, 2. m. -

IV a, 3. m. - V b;
I - III SP: 1. m. - 1 ga, 2. m. - 2

gb, 3. m. - 3ga.
Wizyta Stanisława Sielickiego w

Szkole staje się tradycją. Tym
razem artysta zaprosił zebranych w
patio do podróży w czasie. Widzo-
wie poznali historię Krakowa, le-
gendy związane z dawną stolicą
Polski oraz bawili się przy dźwię-
kach krakowiaka. Odbyły się także
konkursy, które rozbawiły publicz-
ność do łez. Uczniowie popisywali
się grą na trąbce, wiązali prezent
dla smoka, śpiewali i tańczyli dla
króla Łokietka, rolę którego zagrał
chłopiec z klasy VI c. Uczniowie
mieli wiele energii i do końca spek-
taklu powtarzali znane im hasło:
"Nieważne kto wygra, nieważne kto
gra, byleby zabawa była na sto
dwa"!

Szkoła po raz kolejny przystą-
piła do akcji, “Szkoło, Pomóż i Ty".
Każdy z uczniów, kupując kalenda-
rzyk lub pomoc dydaktyczną, mógł
wesprzeć Fundację na Rzecz Osób
Niewidomych i Niepełnosprawnych
POMÓŻ I TY, konkretnie 21 - let-
niego Jakuba Nowakowskiego. Ze-
brano 198 złotych. Warto
wspomnieć, że w ubiegłym roku
otrzymaliśmy tytuł Mecenasa Fun-
dacji. 

Uczniowie klas IV - VI i gimnaz-
jaliści wzięli udział w nietypowej lek-
cji historii. Członkowie drużyny
wojów słowiańskich z Torunia za-
prosili ich do podróży w czasie.
Opowiedzieli o rządach pierwszych
władców: od Mieszka I do Bole-
sława Krzywoustego. Zaprezento-
wali ubiór wojów i sposób, w jaki
walczyli. Poczucie humoru i talent
aktorski prowadzących lekcję sku-
piły uwagę widzów i ułatwiły zapa-
miętanie wielu informacji
historycznych: dat, wydarzeń, pojęć
i postaci. 

W patio Szkoły odbyła się uro-
czystość pasowania pierwszokla-
sistów na uczniów Szkoły
Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Kąkolewie. Do
grona uczniowskiego przyjęto 32
siedmiolatków i 39 sześciolatków.
Pasowania dokonała wicedyrektor
Cecylia Glapiak, lekko uderzając
każde dziecko w ramię ołówkiem.
Wicedyrektor Barbara Kaczmarek -
Kryś wręczyła uczniom legitymacje
szkolne. Dzieci otrzymały też upo-

minki ufundowane przez Radę Ro-
dziców, które wręczyła Anna Szcze-
paniak. Podczas uroczystości
uczniowie recytowali wiersze i śpie-
wali piosenki o szkole. Do występu
zostali przygotowani przez panie
wychowawczynie: Ewę Maśląkę,
Sławę Pietrowicz i Barbarę Szpu-
rek. Popisom dzieci przyglądali się
rodzice, dziadkowie i rodzeństwo.
Po części oficjalnej odbyły się spot-
kania w klasach.

Samorząd Uczniowski zdecydo-
wał kolejny raz zorganizować cało-
roczną zbiórkę plastikowych
nakrętek. Nic nas to nie kosztuje, a
możemy uczynić wiele dobra. W
tym roku szkolnym będziemy
wspierać Liliankę z Kąkolewa.
Dziewczynka niedługo skończy trzy
latka. Choruje m. in. na celiakię
typu III c, niedomykalność ser-
duszka i torbiel na nerce. Jest pod-
opieczną Fundacji, “Zdążyć z
pomocą''. Od dawna jest rehabilito-
wana, korzysta też z hipoterapii.
Każda nawet najmniejsza pomoc to
olbrzymie wsparcie rodziców w
walce o lepsze życie Lilianki. Za-
kręcamy się pozytywnie i poma-
gamy. Wspólnie możemy uczynić
wiele dobrego.

Uczniowie klas 1. podczas
otrzęsin zostali przyjęci do braci
uczniowskiej Gimnazjum w Kąkole-
wie. Był to dla nich dzień wyjątkowy,
a momentem kulminacyjnym było
spotkanie w sali gimnastycznej.,
“Koty'' prezentowały swoje stroje,
śpiewały wcześniej wybrany utwór.
przeszły, “test ogniowy'' - piły mleko
lub sok z cytryny, jadły jabłka na
czas, bawiły się w fryzjerów… Wy-
chowawczynie także zostały pod-
dane próbie - rozpoznawały swoich
uczniów po miauczeniu. Nie można
zapominać o przysiędze, w której
każdy pierwszoklasista zobowiązał
się godnie wypełniać zadania
ucznia Gimnazjum. 

W Nowym Belęcinie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Leszczyń-
skiego w Drużynowym Tenisie Sto-
łowym. 

Awans do turnieju rejonowego
wywalczyli:

- Jakub Mądry, Mateusz Walen-
ciak i Marcin Glapiak, zwyciężając
w zawodach,

- Maria Owsianna i Marta Dur-
kowska oraz gimnazjalistki: Karo-
lina Woźniak i Sylwia Skorupka,
zajmując II miejsce. 

Zarząd Samorządu Uczniow-
skiego zadbał, aby w Szkole nie za-
pomniano o tradycji związanej z
regionem Wielkopolski. 13 listo-
pada zorganizowano kramik z roga-
lami marcińskimi. Samorządowcy
zgodnie z kąkolewską tradycją za-
mówili przepyszne rogale u lokal-
nego piekarza - M. Dudzika. 

Światowy Dzień Zwierząt - World
Animal Day obchodzony jest co roku
4 października. Rozpoczyna on
Światowy Tydzień Zwierząt, który
trwa do 10 października. W Kościele
powszechnym jest to dzień, w któ-
rym wspomina się świętego Fran-
ciszka z Asyżu, patrona zwierząt,
ekologów i ekologii. W osieckiej
szkole najmłodsi przedstawiciele
społeczności uczniowskiej obchodzili
Dzień Zwierząt 5 października. Wy-
chowawcy poszczególnych klas w
holu I piętra zorganizowali wówczas
wystawę pierzastych, futrzanych i nie
tylko ulubieńców swoich podopiecz-
nych. Pojawiły się więc papugi, kró-
liki, chomiki, świnki, kotki, żółwie i
rybki, które przynieśli i przyprowadzili
nasi uczniowie. Inicjatorzy spotkania
- Klaudia Nowacka i Andrzej Majer
zaprosili też gościa, którym był fran-
ciszkanin, o. Konstantyn Sokołowski.
Opowiedział on małym słuchaczom
o świętym patronie swojego zgroma-
dzenia, jego niezwykłym życiu w har-
monii z naturą i stworzeniami Bożymi
oraz o tym, czym człowiek różni się
od zwierząt. 

Tradycyjnie już dzięki staraniom
opiekunów obu samorządów
uczniowskich oraz wychowawczyń
uczniów klas 1. szkoły podstawowej
w środę, 14 października po raz ko-
lejny świętowano dzień wszystkich
pracowników oświaty. Podczas uro-
czystej akademii w konwencji dworu
królewskiego w poczet uczniów przy-
jęto najmłodsze dzieci, w imieniu któ-
rych ślubowanie złożyli państwo
Marzena Guzikowska, Łukasz So-
wiński i Agnieszka Maćkowiak wraz
ze swoimi pociechami, Malwinką,
Jankiem i Julką. Na dobry początek
szkolnej przygody pierwszoklasiści
otrzymali książkowe oraz słodkie
upominki. Podczas uroczystości
ważne laury przyznali swym peda-
gogom uczniowie. Ci ze szkoły pod-
stawowej uznali, że na miano
"Nauczyciela Gaduły" w pełni zasłu-
żyła Halina Szajbe, "Nauczycielem
Kleptomanem" jest niewątpliwie To-
masz Wojciechowski, zaś za "Nau-
czyciela Nieprzewidywalnego"
należy uznać Magdę Święcikowską
- Brzezińską. Zdaniem gimnazjalis-
tów poszczególne tytuły powinni
otrzymać kolejno ponownie Halina
Szajbe, Gabriela Chudobska i po raz
drugi nagrodzony Tomasz Wojcie-
chowski, co też nastąpiło. Z rąk dy-
rektora Zespołu Szkół w Osiecznej,
Andrzeja Głowackiego wyróżnienia
za swoją pracę otrzymały natomiast
panie: Marta Grobelna, Barbara Le-
wicka, Agata Łogin - Szczepańska,
Edyta Nitecka, Emilia Swoboda, Ha-
lina Szajbe i Monika Witkowska - Tril-
ler. W tym miejscu warto wspomnieć,
że nagrodami Burmistrza Miasta i
Gminy Osieczna, Stanisława Gla-
piaka uhonorowano dwa dni wcześ-
niej Sylwię Menes oraz Andrzeja

Głowackiego i Tomasza Wojcie-
chowskiego. Zabawną część arty-
styczną zebrani w sali gimnastycznej
goście, pracownicy szkoły i jej
uczniowie mogli obejrzeć dzięki po-
mysłowym młodym samorządow-
com, którzy dla reprezentacji
poszczególnych klas przygotowali
quiz wiedzy o nauczycielach. Uśmie-
chy na twarzach widzów wywołały
też zdjęcia prezentujące dziecięce i
młodzieńcze wizerunki pedagogów.

Samorząd Uczniowski szkoły
podstawowej włączył się do obcho-
dów Dnia Papieskiego w szkole. W
czwartek, 22 października na dużej
przerwie przedstawiciele klas IV - VI
spotkali się w jednej z sal lekcyjnych,
aby wziąć udział w konkursie wiedzy
o Janie Pawle II. Natomiast po lek-
cjach odbyło się, “Popołudnie
wspomnieniowe" poświęcone papie-
żowi Polakowi. Chętni uczniowie z
klas 4 a oraz 6 a wykonali na rolce
tapety swego rodzaju, “film” o życiu
Jana Pawła II. Trud ich pracy został
nagrodzony słodkim poczęstunkiem,
natomiast jej efekty można oglądać
na ścianach holu II piętra. Opiekunka
samorządowców, Kamilla Kraśner
bardzo dziękuje uczniom, którzy po-
święcili swój wolny czas, aby uczest-
niczyć we wspomnianych
działaniach.

Uczniowie osieckiego Gimnaz-
jum już po raz drugi uczestniczyli we
wspólnym przedsięwzięciu Miasta
Leszna, Starostwa Powiatu Lesz-
czyńskiego, Komendy Miejskiej Poli-
cji w Lesznie i leszczyńskiego klubu
żużlowego FOGO Unia Leszno.
Akcja, podobnie jak jej pierwsza od-
słona, miała charakter prewencyjny.
Jej główny cel stanowiło promowanie
właściwych postaw kibicowskich
podczas imprez sportowych. Nasi
gimnazjaliści uczestniczyli w dwóch
takich wydarzeniach, podczas któ-
rych dopingowali FOGO Unię
Leszno i jej zawodników, a szczegól-
nie absolwentów osieckiej szkoły -
Dominika Kuberę i Tobiasza Musie-
laka. Były to mecz ligowy z Unią Tar-
nów w kwietniu oraz 65. Memoriał
Alfreda Smoczyka, podczas którego
nasze Gimnazjum otrzymało "Certy-
fikat dawcy pozytywnej energii na
stadionie im. Alfreda Smoczyka w II
edycji akcji "JESTEM KIBICEM
PRZEZ DUŻE K".

W ramach projektu Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich, realizowa-
nego pod nazwą "Więcej wiem,
więcej rozumiem, jestem dla innych",
w szkole od września odbywają się
cyklicznie koncerty, podczas których
uczniowie poznają tajniki muzyki -
sposoby wykonania, techniki śpiewu,
utwory i sylwetki ich twórców oraz
wybrane instrumenty muzyczne. Do
tej pory odbyły się dwa koncerty dla
gimnazjalistów i jeden dla starszych
uczniów szkoły podstawowej.


