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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

Uczniowska społeczność Zespołu
Szkół w Osiecznej wybrała nową mło-
dzieżową władzę. W szeregach zarzą-
dów Samorządów Szkolnych zasiedli:
(w szkole podstawowej) Maurycy Le-
wicki, Hanna Hoffmann, Milena Skor-
czyk, Łukasz Tusień i Weronika Dobraś,
(w gimnazjum) Michał Sassek, Marek
Walenczewski, Magdalena Szneider,
Martyna Skrobała i Sandra Skrzypek. Do
pełnienia funkcji opiekunów powołano
Tomasza Wojciechowskiego i Martę
Grobelną.

Temat niebezpieczeństwa płynącego
z dostępu do dopalaczy stał się wątkiem
przewodnim spotkania gimnazjalistów z
terapeutą leszczyńskiego Monaru Zbig-
niewem Jędrzejewskim, zaproszonym
przez panią pedagog Barbarę Lewicką.
Młodzież z przejęciem wysłuchała tra-
gicznych historii młodych ludzi uwikła-
nych w uzależnienia, a następnie
aktywnie uczestniczyła w dyskusji. Pod-
czas popołudniowych wywiadówek po-
dobną prelekcję przeprowadzono z
udziałem rodziców.

Babcie i Dziadkowie dzieci z klas
nauczania zintegrowanego zostali zapro-
szeni na wieczorki przygotowane przez
swoje wnuczęta. Maluchy zaprezento-
wały swoje umiejętności sceniczne i wo-
kalne, obdarowały gości własnoręcznie

wykonanymi upominkami oraz często-
wały wypiekami.

Ostatnie dni stycznia zakończyły roz-
poczęty w grudniu okres kolędowania.
Uczniowie klasy 3a pod opieką Klaudii
Nowackiej i Piotra Piotrowskiego wystą-
pili podczas wspólnego koncertu z ze-
społem dziecięcym Małe Zatorze,
prowadzonym przez pierwszą powo-
jenną nauczycielkę muzyki w Szkole
Podstawowej w Osiecznej, panią Zofię
Siepańską-Miler. Dzieci po raz kolejny
udowodniły, że nie jest im obca polska
kultura narodowa i ludowa, a także ro-
dzima poezja i muzyka.

Projekt propagowany na świecie
przez pomysłodawczynię Yoko Ono –
żonę legendarnego wokalisty Johna Len-
nona, przypadł do gustu aktywnej grupie
koła językowego. Na „Drzewie życzeń”
można było umieścić swoje marzenia i
życzenia dotyczące świata.Wśród ponad
trzystu karteczek, część stanowiły pomy-
sły w języku niemieckim. Autorzy pomy-
słów życzyli ludziom pokoju, dostatku i
zdrowia, ziemi ekologicznych akcji i roz-
sądku jej mieszkańców.

Z okazji Imienin Szkoły ostatni dzień
przez feriami zimowymi wszyscy ucznio-
wie spędzili na wyjeździe do poznań-
skiego teatru Apollo. Młodsi obejrzeli
spektakl pod tytułem „Marzenia do speł-

nienia”, starsi zaś „Nowy i inni”. Oba
przedstawienia przygotowała Wroc-
ławska Scena Młodego Widza pod kie-
rownictwemDoroty Brzozowskiej, znanej
telewidzom z programu ”Mam talent”, wy-
konującej bajeczne formy z baloników i
baniek mydlanych. Oprócz przeżycia es-
tetycznego i edukacji teatralnej, ucznio-
wie mieli po raz kolejny okazję poznać
zasady zachowania się w teatrze i za-
dbać o właściwy strój.

Z okazji obchodów Dnia Języków
Obcych gimnazjaliści przygotowali targi
językowe, podczas których uczniowie
klas 4-6 uczestniczyli w scenkach w ję-
zyku angielskim i niemieckim, dotyczą-
cych opracowanych wcześniej tematów.
Skrupulatnie i pomysłowo przygotowano
stoiska, opracowano karty odpowiedzi
oraz zadbano o zagospodarowanie
czasu podczas oczekiwania na udział w
scenkach. Wszyscy mieli okazję wypró-
bować swoje umiejętności językowe w
symulowanych sytuacjach komunikacyj-
nych. Dzieci robiły zakupy w sklepie, za-
mawiały desery w kawiarni, opowiadały
o swoich kolegach i nauczycielach, roz-
mawiały z poznanym kolegą, układały
wierszyki itp. Wszystkim taka forma eg-
zaminu na wesoło sprawiła wiele radości,
a dla gimnazjalistów stała się okazją do
przyjęcia roli moderatora i egzaminatora.

W Wojewódzkim Konkursie Huma-
nistycznym dla Uczniów Szkół Podsta-
wowych do finału awansowała uczennica
klasy 6a Zofia Płóciniczak. W etapie re-
jonowym w Lesznie wzięły udział także:
Weronika Dobraś, Aleksandra Janowicz,
Paulina Bilska i Marta Rosik. W etapie re-
jonowym Wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematycznego dla Uczniów Gimnazjum
naszą szkołę reprezentowały Monika Ko-
nieczna i Alicja Ratajczak.

W czwartek 17 lutego uczniowie pod-
stawówki bawili się podczas balu karna-
wałowego. Oprócz tańców z różnych
stron świata, w programie znalazły się
konkursy i zabawy. Gimnazjaliści zaś
świętowali karnawał na dyskotece w
miejscowym MGOK-u. Do tańca zagrał
młodzieżowy zespół Respekt z Kąkolewa
oraz szkolni didżeje.

Minął rok od zainstalowania pierw-
szej w szkole tablicy interaktywnej, która
jest dostępna dla nauczycieli wszystkich
przedmiotów w sali audiowizualnej.
Dzięki nowoczesnej technice lekcje są
atrakcyjniejsze, pozwalają na oszczęd-
ność materiałów kopiowanych oraz in-
tensyfikują aktywność uczniów. W
styczniu tego roku została zakupiona
druga tablica, przeznaczona do użytku
na lekcjach języków obcych.

25 stycznia odbył się finał We-
wnątrzszkolnego Konkursu Wiedzy o
Patronie Szkoły. Zadania dla uczniów
klas I-III SP przygotowały Ewa Ła-
pawa i Sławomira Praczyk. W wyniku
zaciętej rywalizacji, po dogrywce,
I miejsce zajęła reprezentacja kl. IIIb,
II miejsce – drużyna z IIb, a trzecie –
kl. IIIa. Uczniowie klas IV-VI SP odpo-
wiadali na pytania ułożone przez
panią Teresę Rosińską. Zwyciężyli re-
prezentanci kl. VIa, II miejsce zajęła
drużyna VIb, a trzecie uczniowie z Va.
Gimnazjaliści zmagali się z zadaniami
opracowanymi przezAnnę Poprawską
i Martynę Sowińską. I miejsce zajęła
kl. 3gb, II miejsce – drużyna z 2ga, a
trzecie – kl. 1ga. Uczniowie nie tylko
wykazali się dużą wiedzą na temat
Powstania Wielkopolskiego, ale rów-
nież wygłaszali przemówienia, w któ-
rych przekonywali młodzież, że należy
pielęgnować pamięć o powstaniu
Wlkp., uzasadniali, dlaczego Szkoła
nosi imię powstańcówWlkp., wykonali
album o wybranym powstańcu, ukła-
dali krótki wiersz o powstaniu, opo-
wiadali o tragedii w lesie kąkolewskim,
a najmłodsi rysowali powstańca. Pod-
czas Święta Patrona Szkoły uczest-
nicy finałowych zmagań zostali
nagrodzeni.
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

co roku organizuje dla uczniów Gim-
nazjum konkursy przedmiotowe, a dla
uczniów Szkoły Podstawowej kon-
kursy interdyscyplinarne. Składają się
one z trzech etapów: szkolnego, rejo-
nowego i wojewódzkiego. Zaszczytny
tytuł laureata daje uczniom oprócz
ogromnej satysfakcji zwolnienie z pi-
sania sprawdzianu szóstoklasistów
lub odpowiedniej (zależnej od kon-
kursu) części egzaminu gimnazjal-
nego. Żeby rywalizować na poziomie
rejonowym, trzeba poradzić sobie z
niełatwym testem przygotowanym na
etap szkolny. Cieszy fakt, że w wielu
konkursach Szkoła miała swoich re-
prezentantów. Uczniowie ci poświęcili
wiele czasu na przygotowanie do

udziału w konkursie. Pracowali pilnie,
pogłębiali i poszerzali wiedzę, czytali
konkursowe lektury, pisali prace, roz-
wiązywali rozmaite zadania. Wzorowo
współpracowali z nauczycielami. W
zmaganiach na etapie rejonowym
wszyscy zaprezentowali się bardzo
dobrze, w kilku przypadkach brako-
wało naprawdę niewiele (bo 1 lub 2
punkty), by awansować do finału.
Awans uzyskali Paulina Bąk, która jest
finalistką Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego oraz Piotr Prymas –
finalista Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego.

Gratulacje należą się wszystkim
uczestnikom zmagań rejonowych i
ich opiekunom - Wojewódzki Kon-
kurs Geograficzny: Dominik Lira
P.Eliza Kosmalska, Wojewódzki Kon-
kurs Fizyczny: Monika Baum, Piotr
Prymas, Jakub Jędrzychowski P.Da-
nuta Bednarczyk, Wojewódzki Kon-
kurs Biologiczny: Aneta
Stachowska, Piotr Prymas P.Maria
Joachimiak, Wojewódzki Konkurs
Matematyczny: Monika Baum
P.Łucja Kretschmer, Wojewódzki
Konkurs Matematyczno-Przyrodni-
czy: Bartosz Szczerbal P.Dorota Do-
magała, P.Iwona Fiebich,
Wojewódzki Konkurs Humanis-
tyczny: Bartosz Szczerbal P.Anna
Poprawska, Marta Wejman, Zofia No-
waczyk, Wiktoria Sawicka, P.Martyna
Sowińska.
26 stycznia dzieci najmłodsze go-

ściły Pana Grzegorza Śmigielskiego –
dziadka Jakuba Stachowiaka z kl.Ib –
który spotkał się z uczniami w ramach
akcji „Nasza Szkoła czyta dzieciom”.
Pan Śmigielski przeczytał dzieciom
fragmenty książki Grzegorza Kas-
depke pt. „Ostrożnie”. W związku z
tym, że spotkanie odbyło się tuż przed
feriami, gość porozmawiał z dziećmi o
zachowaniu bezpieczeństwa podczas
pobytu w domu. Następnie przedsta-
wiciele klas wykonali pastelami zwią-
zane z czytanym tekstem rysunki. Za
organizację spotkania była odpowie-
dzialna Pani Sławomira Praczyk.


