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Pamięci patrona
dwóch szkół
Osieczna

W Zespole Szkół w Osiecznej tegoroczne obchody Święta Szkoły
miały miejsce w piątek, 30 stycznia i przyjęły postać uroczystej akademii
oraz zmagań intelektualnych i sportowych. W słowach wierszy przypo-
mniano sylwetki patronów szkoły, a także najważniejsze fakty dotyczące
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Słów dopełniła piękna muzyka
w wykonaniu Zuzanny Szczepańskiej i Filipa Piotrowskiego, którzy poddali
własnej interpretacji piosenki Michała Bajora oraz Magdaleny Szpilak,
Jana Schulza i Kacpra Zielińskiego, którzy zagrali na instrumentach dę-
tych. Na tle scenografii przygotowanej przez Agatę Łogin - Szczepańską
w akademii wystąpili uczniowie klas 4b oraz 5a i 5b przygotowani przez
Tomasza Wojciechowskiego. Następnie reprezentacje poszczególnych
klas zmierzyły się w konkurencjach pod hasłem "Myślę i jestem", podczas
których wykazać się musieli wiedzą z języka ojczystego oraz języków ob-
cych, literatury i przyrody. Manualne zdolności sprawdzały konkurencje
sprawnościowe. W szkole podstawowej najlepsi okazali się reprezentanci
kl. 3a, a w gimnazjum kl. 1gb. Zmagania wymyśliły i nadzorowały panie
Gabriela Chudobska i Bogumiła Tabert. Kolejny punkt obchodów Święta
Szkoły stanowiły zawody sportowo - rekreacyjne przygotowane przez pań-
stwa Dorotę i Wojciecha Pieczyńskich. Poprzedził je pokaz imponujących
koszykarskich umiejętności trenera Jamalex Polonia 1912 Leszno, Da-
wida Mazura. Następnie reprezentacje klas w składzie dwoje rodziców i
czworo uczniów rywalizowały w tak wyszukanych konkurencjach, jak np.
drużynowe wkładanie gwoździa do butelki czy "łapanie" kółka ringo kijem.
W rezultacie najsprawniejszymi okazali się rodzice i uczniowie kl. 5a -  Na-
talia Grzesiak, Mariusz Zieliński, Karolina Chudzińska, Wiktoria Grzesiak,
Mikołaj Mikołajczyk i Kacper Zieliński oraz kl. 3 ga - Wanda Kmiecik, Ma-
ciej Janowicz, Aleksandra Janowicz, Sara Michalak, Dominik Glapiak i Mi-
kołaj Merta. Najmłodsi uczniowie szkoły, pierwszoklasiści Święto Szkoły
uczcili wizytą w teatrze, gdzie obejrzeli inscenizację baśni H. Ch. Ander-
sena "Świniopas", "Nowe szaty cesarza" i "Brzydkie kaczątko".

Kąkolewo
13 lutego w Zespole Szkół w Kąkolewie obchodzone było Święto Pat-

rona - Powstańców Wielkopolskich. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
dbają, aby nadać mu wyjątkową oprawę, dlatego zaprasza się liczne
grono gości. W tym roku zaproszenie przyjęli: Burmistrz MiG Osieczna
Stanisław Glapiak, Ks. Proboszcz Ryszard Kuchta, radni Rady Miejskiej
w Osiecznej: Mirosław Forszpaniak, Jarosław Glapiak, Robert Jaraczew-
ski, radna Rady Powiatu Leszczyńskiego Halina Bartkowiak, Justyna
Skrzypczak reprezentująca Radę Rodziców, Dyrektor Zespołu Szkół w
Pawłowicach Mirosław Graf, sołtysi: Henryka Pawlak, Paulina Lecie-
jewska i Piotr Jankowski, liczna grupa emerytowanych pracownic Szkoły,
rodzice i dziadkowie uczniów. Dzień ten rozpoczął się odprawianą w ko-
ściele parafialnym mszą św. w intencji powstańców wielkopolskich.
Główna część uroczystości odbyła się w patio Szkoły. Rozpoczęło ją wpro-
wadzenie sztandarów i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Ape-
lem poległych i złożeniem kwiatów w miejscach pamięci oddano hołd
powstańcom, których mogiły znajdują się na terenie Kąkolewa. Ważnym
elementem Święta Patrona było ślubowanie klas pierwszych na sztandar
Szkoły. Uroczystą przysięgę złożyło 70 przejętych pierwszoklasistów.
Potem wysłuchali życzeń dyrektor Aliny Żalik i odebrali upominki: dyplomy,
książki i słodycze. Podsumowano tegoroczny Wewnątrzszkolny Konkurs
Wiedzy o Patronie Szkoły - reprezentacje klas, które zajęły I, II i III miejsce
otrzymały z rąk A. Żalik dyplomy i książki. Laureatami Konkursu zostali
uczniowie z klas: IIIa, IVa i 1gb. Wszyscy zebrani obejrzeli spektakl "Wiel-
kopolski czas honoru" według scenariusza i w reżyserii polonistki Martyny
Sowińskiej. Jego akcja rozgrywała się na planie filmowym, gdzie młody
reżyser kręcił obraz o nastrojach Wielkopolan w tygodniach poprzedzają-
cych wybuch Powstania Wielkopolskiego, o przyjeździe do Poznania Ig-
nacego Paderewskiego, w końcu o walkach w Gminie Osieczna. Próbował
znaleźć odpowiedź na wciąż ważne pytania: czy warto było wstępować w
szeregi walczących w latach 1918 - 19, czy potomni będą pamiętać, czy
docenią poświęcenie i ofiarę krwi?

W Zespole Szkół w Osiecznej gościł ukraiński ukraiński zespół wo-
kalno - instrumentalny "OTAWA". Muzycy pochodzący z Tarnopola dali
dwa krótkie koncerty, które zachwyciły publiczność. Grupa zaprezento-
wała pieśń - modlitwę za Ukrainę, śpiewaną po polsku kolędę "Przybieżeli
do Betlejem pasterze", a podczas występu dla młodszych słuchaczy także
polską piosenkę "Zakochany klaun", ukraińskie "Sto lat", a przede wszyst-
kim utwory z własnego, bogatego repertuaru. Oba występy zakończyły
brawurowe wykonania popularnej polsko - ukraińskiej ballady "Hej, so-
koły", nagrodzone gromkimi brawami. Artyści charytatywnie wystąpili
przed publicznością zgromadzoną licznie w małej sali gimnastycznej. Ze-
braną za bilety wstępu kwotę 1.358 zł, z czego 300 zł przekazała Rada
Rodziców, przeznaczą dla dzieci z ogarniętego pożogą wojenną ukraiń-
skiego Donbasu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w
koncercie i wsparli ten szczytny cel, a także uczniom klasy 3ga pod opieką
Agaty Łogin - Szczepańskiej, którzy podjęli gości śniadaniem.

Przypominamy, że na stronie internetowej
www.osieczna.pl/gazeta znajduje się archiwum wszyst-

kich wydań naszej gazety. Zapraszamy do lektury!


